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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogernas uppfattning om förekomsten av 

diagnoser i förskolan och vad pedagoger har för syn om att barn i förskoleåldern har 

diagnoser, våra forskningsfrågor blev därför följande, vilka diagnoser är vanliga i förskolan? 

Vilka uppfattningar har pedagogerna på att barn i tidig ålder får en diagnos? Hur arbetar 

pedagogerna med barn i behov av stöd och hur fungerar samarberbetet med föräldrar till barn 

i behov av stöd? Metodisk ansats har varit kvalitativ och data har hämtats genom kvalitativa 

intervjuer med tio pedagoger i två olika kommuner. Det vi fått fram är bland annat att alla 

våra informanter någon gång under sin karriär stött på barn i behov av stöd. Vi har även fått 

en inblick i hur de bemöter dessa barn. För pedagogernas skull är en diagnos inte viktig, men 

den behövs för att sätta in de resurser som är viktiga i verksamheten för att barnet ska kunna 

utvecklas på bästa möjliga sätt. 
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Inledning 

Enligt den nya läroplanen för förskolan betonas vikten att se varje enskilt barn och hjälpa dem 

i dess personliga utveckling, samtidigt har vi en känsla av att det blir allt fler barn som har 

diagnoser på grund av ett funktionshinder redan i förskolan. Är detta positivt eller negativt i 

förhållande till läroplanens mål? Det står i läroplanen för förskolan att: ”Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan”.(sid.5) Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar. (Skolverket, 2010) 

Barn med fysiska funktionshinder får ofta en diagnos som beteckning på funktionshindret. 

Det kan till exempel gälla syn/hörselnedsättning eller rörelsehinder. Det finns även barn med 

neurologiska funktionshinder, där det i regel saknas en diagnos eftersom att det sällan 

upptäcks i tidig ålder. Neurologiska funktionshinder drabbar det centrala nervsystemet hos 

människan. (nutricia.se, 2014) 

Under vår utbildning i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt en 

ökning av diagnoser i förskolan, vi har sett det med egna ögon, genom att det i regel blivit fler 

barn som antingen har en diagnos eller är under utredning för att få en diagnos mellan våra 

verksamhetsförlagda utbildningstillfällen. Vi har även hört att pedagogerna talat om detta. 

Detta skriver de även om i artikeln Diagnoshysterin: Dubbelt så många utredningar görs 

(2012) Vi undrar vad detta får för konsekvenser i verksamhetens utformning och framför allt 

de enskilda barnens utveckling? Är det kanske så att dagens pedagoger är mer utbildade så att 

de bättre ser vilka barn som behöver stöd? För att få stöd från kommunen krävs det då att barn 

har diagnoser? 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilken utsträckning pedagogerna i förskolan 

möter barn med funktionshinder. Syftet är också att ta reda på hur pedagogerna arbetar med 

dessa barn, hur det skiljer sig från det vanliga pedagogiska arbetet samt hur samarbetet med 

föräldrarna fungerar.  

Forskningsfrågor 

 Vilka diagnoser är vanliga i förskolan?  

 Vilka uppfattningar har pedagogerna på att barn i tidig ålder får en diagnos? 

 Hur arbetar pedagogerna med barn i behov av stöd och hur fungerar samarberbetet 

med föräldrar till barn i behov av stöd?   

 



 
 

5 

Centrala begrepp 

I vårt examensarbete kommer vi att använda oss av några centrala begrepp. Ordet pedagog 

återkommer ofta i detta arbete. Med detta menar vi alla som är verksamma i förskolans 

barngrupper, det vill säga, förskollärare, barnskötare och annan personal med annan 

lärarutbildning. Vi kommer även att använda oss av begreppet diagnos, som kan ses som en 

beteckning på ett funktionshinder. När vi skriver om Gråzonsbarn är det de barn som inte 

har ett identifierat funktionshinder men som ändå är i behov av stöd. När vi skriver om 

”normala” barn menar vi de barn som varken har en diagnos eller är i behov av stöd. Att ett 

barn är i behov av stöd, ser vi som de barn som inte klarar av den vardagliga 

förskoleverksamheten utan hjälp. När vi skriver om arbetet så syftar vi på vår process i detta 

examensarbete. 

Litteraturgenomgång 

Vad säger styrdokumenten om diagnoser i förskolan? 

På denna sida har vi valt att utgå helt ifrån vad Läroplanen för förskolan (2010) skriver om 

barn i behov av stöd. 

I Läroplanen står det att: ”den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan”. Detta innebär att barn som varaktigt eller tillfälligt är i behov av särskilt stöd har 

rätt till en anpassad verksamhet. 

Det är viktigt att i förskolan respektera varje individ, ingen ska i förskolan diskrimineras på 

grund av sin livssituation. Med det räknas till exempel, kön, trosuppfattning och 

funktionsnedsättning. Här har förskolan ett ansvar att stärka och uppmuntra medkänslan hos 

barnen för hur andra människors situation kan se ut. 

Verksamheten måste formas på olika sätt beroendes på var förskolan ligger och vilka barn 

som ingår i gruppen. Förskolans verksamhet ska präglas av barnets välbefinnande, lärande, 

utveckling och trygghet. Som pedagog är det viktigt att se till det individuella barnets behov 

och förutsättningar. Alla barn har rätt att känna tillfredställelse genom att övervinna 

svårigheter, att göra framsteg och få uppleva sig själv som en viktig del av gruppen. 

För att barn i behov av stöd ska få den hjälp de behöver i sin utveckling är det viktigt att 

pedagogerna utgår från att barnet ska få den stimulans de behöver. Barnen ska få ett stöd som 

är utformat utefter deras egna behov och förutsättningar, vare sig det är tillfälligt eller 

varaktigt. För att kunna erbjuda en god miljö där lärande lek och utveckling sker är det viktigt 

att pedagogerna har ett bra samarbete. Det är även viktigt att de barn som är i behov av stöd 

uppmärksammas och får den hjälp de behöver. 

För de barn som är i behov av stöd är det viktigt för familjerna att de känner sig trygg med 

förskolan och att de får den hjälp och stöd som de behöver. Det är föräldrarna som har 
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ansvaret för barnets uppfostran men det är viktigt att det finns ett samarbete med förskolan 

och att båda parter ger barnet förutsättningar så att det får en så bra utveckling som möjligt. 

Det är förskolechefen som har det generella ansvaret för att verksamheten följer läroplanens 

mål och uppdrag. I och med det så har förskolechefen ansvaret för att de barn som är i behov 

av stöd får den hjälp och utmaningar som de behöver. Det innebär också att förskolechefen 

har som ansvar att ge pedagogerna den kompetensutveckling som de behöver för att 

professionellt kunna möta dessa barn. 

FNs Barnkonvention 

I barnkonventionen har konventionsstaterna kommit överens om bland annat, att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet. Det innebär till exempel att barn har rätt till särskild omvårdnad 

och hjälp, att barnen ska känna sig trygga och få den omvårdnad som de behöver för att må 

bra. De barn som är i behov av stöd ska få möjlighet att leva ett fullständigt och anständigt liv 

under förhållanden som främjar självförtroende och möjliggör barnets deltagande i samhället. 

För att detta ska vara möjligt ska de få det stöd som de behöver. För att alla barn i behov av 

stöd ska ha tillgång till denna hjälp ska den vara kostnadsfri så alla barn har rätt till samma 

levnadsstandard. (Lärarförbundet, 2010) 

Övrig litteratur 

För ca 30 år sedan började det bli självklart att integrera barn i behov av stöd. Då talades det 

inte om barn i behov av stöd eller barn med funktionshinder utan det var barn med behov av 

skärskilt stöd och handikapp. Det fanns en rädsla av att ta emot ett barn med funktionshinder i 

förskolan. Pedagogerna ville gärna ha en expert inom området i förskolan för att veta hur de 

skulle hantera detta. (vi i Förskolan, 1981) 

Förr fanns det en speciell syn på barn i behov av stöd. Det var barn med till exempel 

utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel- och synhandikapp, språkhandikapp eller övriga 

medicinska handikapp så som exempelvis allergier, astma diabetes. Däremot ses barn i behov 

av stöd inte som en begränsad grupp idag, enligt Sandberg (2009). Sandberg skriver om att 

alla barn kan behöva stöd under vissa perioder i förskolan. 

Med barn i behov av stöd menar Hellström (1996) de barn som pedagogerna upplever som 

bekymmersamma att klara inom ramen för det vanliga pedagogiska arbetet. Det är inte 

barnens behov som utgör om ett barn är i behov av stöd. Det handlar om situationerna som 

barnen behöver stöd i. 

Hellström (1996) skriver även om att det är just i dagens samhälle som barnen med mindre 

svårigheter, de så kallade ”gråzonsbarnen”, uppmärksammas eftersom att de inte hänger med 

i det höga tempot, mängden av intryck och information som ges och att de inte kan leva upp 

till de höga prestationskraven som ställs. 
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I artikeln Särskilt stöd på tveksam grund (Lärarnas Nyheter, 2010) står det att undersökningar 

visar på att det är svårt att få extra resurser utan utredning eller diagnos. Barn med diffusa 

svårigheter riskerar att hamna i skymundan. Författaren menar att synsättet borde ändras, 

istället för att se till barnens problem borde pedagogerna fokusera på att utforma miljön.  

Författaren till tidningen Vi i förskolan (1981) skriver  om att det redan 1981 knappast fanns 

någon förskola som inte stött på barn i behov av stöd. Författaren beskrev att det ändå fanns 

en rädsla och stor osäkerhet hos personalen inför dessa barn. De efterlyste utbildning om olika 

funktionsnedsättningar för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa barn. 

I barnomsorgen finns en värdegrund som ansvarar för att alla barn ska få utvecklas så bra som 

möjligt och på så många områden som möjligt. Fagerli, Lillemyr, Søbstad (2001) skriver att 

när det gäller barn så handlar det om att ställa krav på dem utifrån deras mognadsnivå, vilket 

kan variera mellan olika barn och situationer. I förskolepedagogiken är det individuella barnet 

och dess behov av att kunna utvecklas till en trygg och självständig människa grundläggande. 

För att ge varje barn en likvärdig och lämplig omsorg tar den professionella pedagogen 

hänsyn till och använder sig av kunskap om barnets bakgrund. 

Det är viktigt att möta barnet här och nu. Pedagoger kan ofta förlägga problemen utanför 

förskolan och skyller istället på exempelvis hemmiljön. Det som pedagogerna måste komma 

ihåg är att barnets situation inte nödvändigtvis behöver se likadan ut på förskolan och i 

hemmet. Barnens problem ligger inte hos barnen eller familjerna i sig, utan i de miljöer som 

barnen befinner sig i. Pedagoger måste ställa sig frågan hur de kan ändra förskolans 

verksamhet så att den även passar dessa barn. Hellström (1996) 

I boken med sikte på förskolan skriver Sandberg (2009) att själva förskole- vistelsen är en stor 

del av barnens vardag, eftersom att barn idag går i förskolan från en väldigt tidig ålder. Det 

som sker i förskolan påverkar i hög grad barnet. Förskolan tillhör en del av barnets närmiljö 

och är viktig för utveckling och lärande hos alla barn, även då de barn som är i behov av 

särskilt stöd. 

Eftersom att det har blivit allt vanligare att dessa barn går i förskolan så krävs det: ”…ett 

anpassat, förändrat och utvecklat arbetssätt i barngruppen”(s.234). Bergquist (2000) tar upp 

några viktiga förutsättningar för att integreringen och utvecklingen hos dessa barn ska bli så 

bra som möjligt. Dessa är bland annat att barnet känner sig kompetent, att de duger och räknas 

som en i gruppen och att de kan uppleva meningsfulla sammanhang i förskolan. 

Sandberg (2008) betonar vikten av lek för barnens utveckling, speciellt för barn i behov av 

stöd. Leken förstärker olika sinnesuttryck som är extra viktigt för dessa barn. Men hon skriver 

även att: ”Ibland kan den kategorisering som vi använder vara alltför snäv och det kan då 

vara svårt att inkludera olika typer av lek för till exempel barn med grava 

funktionsnedsättningar.” (sid 89) Leken för barn i behov av stöd består ofta av 

träningsmoment för att hjälpa barnet i deras utveckling. De flesta barn tycker att det är tråkigt 

att träna, men genom att göra detta med hjälp av lek så går barnen lättare med på det. Men det 



 
 

8 

är även viktigt att inte glömma att barnen även måste få leka bara för att det är barn, utan 

någon speciell baktanke. 

I tidningen ”Vi i förskolan” skriver författaren (1981) om att bemötandet av barn i behov av 

stöd i största hand handlar om pedagogernas attityder till barnens situation. Är barnen i en 

situation som pedagogerna inte är bekanta med eller inte har så mycket erfarenhet av så kan 

det infinna sig en rädsla som påverkar hur pedagogerna och senare även de andra barnen 

bemöter dessa barn. Det viktigaste för pedagogerna ska inte vara att hjälpa barnet med själva 

funktionsnedsättningen. Det ska vara att behålla det vardagliga pedagogiska arbetet väsentligt. 

Alltså att bemöta barnet. Visst ska pedagogerna ha kunskap om barnens behov, men 

författaren ser en risk i att ju mer kunskap pedagogerna skaffar sig om exempelvis 

funktionsnedsättningar desto mer fokuserar de på dessa istället för själva barnet: ”Målet måste 

också vara att inte fokusera på det handikappade barnet som handikappat utan som barn, och 

följaktligen inte heller vad förskolan kan göra för handikappet utan för barnet.” (Sid. 5) 

Barnens behov ska vara utgångspunkten i verksamheten för förskolan och detta gäller också 

barn med svårigheter. Det är relationen mellan vuxna och barn som är grunden för all 

pedagogisk verksamhet, vad som händer i mötet mellan dessa. Det är vanskligt att dra gränser 

mellan vad som är normalt och vad som är avvikande. Hon skriver att: ”Begreppet normalitet 

är som ett gummiband. Ju mer vi tänjer på det, desto fler barn får plats innanför. Vad som är 

normalt förändras över tid och skiftar i olika kulturer.” (Hellström 1996, Sid. 9) 

”Det är den generella kvaliteten på förskoleverksamheten som avgör vilket utrymme som 

finns att klara barn med svårighet (Hellström, 1996 Sid. 132) och med det menar Hellström 

till exempel om barngruppen redan är stor så känner pedagogerna mest troligt att de inte har 

tid och möjlighet att ta in ett barn med diagnos. Det är inte för att pedagogerna tycker det är 

jobbigt utan att det är för att de är rädda att inte kunna stödja barnet tillräckligt. Det är viktigt 

att dessa barn inte ses som en belastning, utan att pedagogerna ska se det som en utmaning. 

Den professionella pedagogen bör arbeta på ett sådant sätt att alla barn har åtminstone en 

vuxen inom förskolan som de känner sig trygg hos och kan vända sig till, men detta utan att ta 

föräldrarnas roll. Fagerli m.fl. (2001) skriver att samarbetet mellan förskolan och hemmet har 

stor betydelse för barnets utveckling. De menar att för att föräldrarna ska känna sig trygga i att 

förskolan är bra för barnen, måste de veta att barnen blir tagna på allvar. De ska känna att de 

vågar komma med frågor och bekymmer. De ska veta att de möter förståelse om de är 

ängsliga om hur barnen har det på förskolan. Föräldrarna är experter på sina barn, de har 

upplevelser om hur just sitt barn är. Föräldrarna har ofta en god förmåga att leva sig in i 

barnets situation. Det beror på att föräldrarna ofta identifierar barnen med sig själva och ofta 

känner igen drag av sig själva i det. Författarna skriver att detta självklart kan vara en fördel, 

men ibland kan det även vara en olägenhet. Föräldrarna kan bli blinda för svagheter och 

problem hos barnet. Har pedagogerna och föräldrarna en bra relation kan pedagogerna i ett 

sådant här fall komma in och nyansera den bild som föräldrarna har av barnet. Att på ett bra 

sätt beskriva att barnets situation i förskolan ser annorlunda ut mot för hur situationen ser ut 

hemma. Pedagogerna ska finnas som ett stöd och vägledare då föräldrarna ber om hjälp. 
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Fagerli m.fl. (2001) tipsar att om en familj har en god kontakt till mor- och/eller farföräldrar, 

grannar, kollegor och så vidare kan de vara ett otroligt stöd i de olika besvärliga situationer 

som de flesta familjer genomgår. Författarna menar att om föräldrarna inte inser det i den 

svåra stunden kan pedagogerna ge dem rådet att vända sig till nära släktingar och vänner för 

att få stöd. 

Hellström (1996) menar att i mötet med dessa föräldrar är det viktigt att komma ihåg att 

barnen är barn och föräldrar är föräldrar. Mötet med dessa familjer, vars barn är i behov av 

stöd ska inte alltid handla om barnens behov. I mötet med barn i behov av stöd stöter 

pedagoger ofta på föräldrar som inte verkar bry sig om dessa, det som då är viktigt att komma 

ihåg är att ett sådant ämne kan vara känsligt för föräldrar. Barnet är en del av föräldrarna och 

att pedagoger påpekar att barnen är i behov av stöd kan såra föräldrarna. Pedagoger ska inte se 

det som fel att föräldrarna vill skydda sina barn utan att: ”Föräldrar ska ta sina barn i försvar 

mot angrepp och kritik annars är det något fel”. (Sid 183) 

Pedagogers förmåga att förstå och kunna samarbeta både med barnen och även deras föräldrar 

är viktigt. För att barnets vistelsetid i förskolan ska bli så positiv som möjligt för det enskilda 

barnets utveckling och att barnet får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar är det 

enligt Sandberg (2009) viktigt  att förskolan utgör ett stöd för familjerna och att de får 

föräldrarnas förtroende. 

Pedagogers kunnande om barn räcker långt i arbetet med barn som är i behov av stöd. 

Hellström (1996) tar upp i sin bok om den vardagliga kontakten med familjen har stor 

betydelse och förskolan i sig kan vara ett viktigt stöd för både barnet och familjen. 

Torstensson-Ed (2009) skriver att i mötet av barn i behov av stöd är det viktigt att väga in hela 

barnets livsvärld. För att kunna hjälpa barnet på bästa möjliga sätt i förskolan måste vi veta 

hur det fungerar hemma och tvärtom. 

Barn som har ett diagnostiserat funktionshinder får en ”biljett” till stöd från olika insatser 

eftersom att både familjen, förskolan och exempelvis habiliteringen är inblandad och 

tillsammans utformar ett allsidigt stöd som dokumenteras och utvärderas. Förskolans personal 

kan även få stöd och guidning inom de områden där deras egen expertis inte räcker till. 

Sandberg (2009)  påpekar även att fastän att diagnosen blir en ”biljett” till stöd så är det långt 

ifrån att den garanterar att barnet får det fullständiga stöd som det behöver. När det gäller de 

barn som inte har något diagnostiserat funktionshinder så är det bara förskolans egna resurser 

som barnet får. Personalen på förskolan får i det här fallet inte heller något stöd om hur de ska 

jobba på bästa sätt för barnets utveckling. 

Statistik från socialstyrelsens patientregister visar att under en sexårs period har antalet 

diagnoser fördubblats. Även för åldrarna 0-6 år syns en markant ökning under samma period. 

Anders Jansson, statistiker på patientverket säger att diagnoserna för autism har nästan 

dubblerats, Aspergers syndrom nästan femdubblats och gruppen där ADHD och damp ingår 

har också nästan dubblerats.  Författaren tror att det beror på att kännedomen om 
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funktionsnedsättningar har ökat och kriterierna har breddats. I artikeln påpekar de även att 

diagnoser som Asperger syndrom och ADHD är svåra att ställa i förskolan eftersom att det 

handlar om utvecklingsfärdigheter. (Lärarnas Nyheter, 2010)  

Enligt forskning beskrivs pedagogiskt stöd i förskolan som närhet till barnen, säkerhet och 

lugn och ro. Pedagogerna ska ge barnen som är i behov av stöd ytterligare tid när det behövs, 

lyssna på barnen och stödja dem i konflikter och vara tydliga med instruktioner. Detta kunde 

förr tolkas som att barnet skulle tas ut från barngruppen för att få individuellt stöd, men idag 

är detta arbete mer genomtänkt. Pedagoger har insett att barnet utvecklas mer tillsammans 

med andra barn. (Sandberg, A., Norling, M., & Lillvist, A. 2009). 

Det finns en fara med att enbart utgå ifrån barnets eventuella diagnos. Orsakerna till 

svårigheterna riskerar då att isoleras till att utgå ifrån den information som diagnosen ger. Då 

finns det en tendens till att problemen individualiseras och pedagogerna kan då bortse ifrån 

det faktum att svårigheterna alltid kan bero på flera olika orsaker, det kan handla om både 

barnet, samspelet och miljön (Sandberg, 2009) 

Det finns inga siffror på hur många barn som befinner sig i ”gråzonen”, det vill säga, de barn 

som anses vara i behov av stöd på grund av diffusa svårigheter. Fast de utvärderingar som 

skolverket gjort visar på att det är en växande skara. Dessa är gjorda genom 

enkätundersökningar till förvaltningscheferna i alla landets kommuner. Den senaste 

enkätundersökningen som gjordes år 2008 var svarsfrekvensen 98 procent och 57 procent 

svarade att behovet har ökat. Trots att gruppen av barn med fysiska funktionshinder är 

förhållandevis liten i jämförelse med barn som är i behov av stöd för svårtolkade behov så 

svarade den gruppen för 80 procent av de fall där extra resurser beviljats.  (Lärarnas Nyheter, 

2010) 

Ansvaret för barn i behov av särskilt stöd inte får försvinna i en tid som är präglad av kraftiga 

besparingar osv. Hellström (1996) skriver att det är viktigt att pedagoger inom förskolan 

påtalar att barn inom gråzonen finns.  Annars är det lätt att de glöms bort eller osynliggörs om 

det genomförs besparingar: ”Jag ser en uppenbar risk för att det är sådana här barn vars 

problem är diffusa och svåranalyserade, i motsats till dem med tydliga handikapp och 

diagnoser, som riskerar att fara verkligt illa om nedskärningarna fortsätter.” (Sid. 118) 

Även Bergquist (2000) skriver att nedskärningarna som gjort under de senaste åren har 

påverkat barnen i behov av särskilt stöd på grund av större barngrupper och mindre personal 

så får speciellt de barn som inte har tydliga diagnoser mindre stöd i verksamheten eftersom att 

de då inte prioriteras, men hon påpekar att dessa barn fastän att de inte har tydliga diagnoser 

kan ha tydliga svårigheter. 

”Det är kommunens ansvar att se till att förutsättningar skapas för att barnet ska delta i och 

ha utbyte av sin förskole vistelse.” (Hellström, 1996 Sid. 15.) Med detta menar Hellström att 

ansvaret aldrig får läggas helt på den enskilda förskolan, utan det måste ligga centralt i 

kommunen eller i större kommuner, distrikt. Det är ledningen för förskolan som ska skapa 
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rimliga förutsättningar för personalens arbete genom att det finns en planering för barn som är 

behov av särskilt stöd. 

Många upplever att andelen barn i behov av stöd har ökat under den senaste tiden, Hellström 

(1996)  tror att det beror på att många föräldrar har svårt att orka och hinna med sina barn, på 

grund av den pressade livssituation som de flesta lever i. Detta handlar om att förena roller så 

som yrkesarbete, föräldraskap, vuxenrelationer och fritid. Det kan vara så att föräldrar idag 

har svårare att stå upp för en tydlig föräldraauktoritet utan att kränka eller nedvärdera barnet. 

Olika diagnoser som pedagoger kan stöta på i förskolan 

Här nedan beskriver vi i korta drag om diagnoserna som våra informanter stött på i sin 

verksamhet och diagnosernas olika symtom. Vad som är viktigt att tänka på är att alla 

diagnoser visar sig på olika sätt beroende på vilket barn som har det. Diagnoserna uttrycker 

sig olika beroende på barnets personlighet 

Neurologiska funktionshinder kan uppkomma under fostrets utvecklingsprocess. Dessa 

funktionshinder varar livet ut och har en betydande inverkan på näringsstatus och påverkar 

näringsintag och energiförbrukning. Exempel på neurologiska funktionshinder är Autism, 

Cerebral Pares och Downs syndrom. (Nutricia.se) 

Wing (1980) skriver om autistiska symtom, de är bland annat försenad talutveckling, social 

avskärmning, avvikelser i rörelsemönstret, autonoma nervsystemet, sinnesstörningar, känslor 

och ovanliga sätt att använda vanliga föremål. Det vanligaste hos autistiska personer är 

försenad talutveckling till följd av detta får de sociala avskärmningar. Bergquist (2000) 

skriver att Asperger syndrom har liknande symtom som autism, men i en mildare grad. 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) så är dövhet att personen i fråga helt saknar hörseln, det 

kan vara medfött eller uppstå under den tidiga barndomen, eller i vuxen ålder. Hellström 

(1996) skriver om barn med grav hörselskada, de utvecklar inget spontant talspråk. Det är 

skillnad att vara hörselskadad och döv, vid hörselskada kan personen i fråga uppfatta vissa 

ljud, den som är döv hör inget alls. Om en förskola har ett dövt eller hörselskadat barn så 

måste personalen kunna teckenspråk för att kommunicera. Hellström menar annars att: ”Vem 

är det egentligen som är handikappad, det döva barnet eller jag som inte kan teckenspråk, det 

språk som idag allmänt erkänns som de dövas eget?”(sid.56) 

Häll (1995) beskriver rörelsehinder som en stabil, långvarig aspekt på rörelseförmågan det 

räknas inte till rörelsehinder om personen till exempel har en vrickad fot. 

Förutom de funktionshinder som våra informanter berättade att de stött på i verksamheten så 

har vi även kunnat läsa, i den litteratur som vi använt oss av, att det finns andra 

funktionsnedsättningar som också kan vara vanliga inom förskolan. Dessa är bland annat 

olika synskador, epilepsi (som är en neurologisk funktionsnedsättning) och diabetes.  
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Hellström (1996) skriver om personer med synskada. En person räknas som synskadad då det 

är svårt att läsa vanlig skrift, att orientera sig med synens hjälp eller att klara den vardagliga 

livsföringen. Synskador kan ha flera olika orsaker och kan vara både medfödda och 

uppkomma senare i livet till exempel på grund av en skada eller sjukdom. Även epilepsi kan 

vara medfödd eller uppkomma på grund av skada eller sjukdom. Med epilepsi menas att 

personen som har det får anfall som den inte kan styra över. Anfallen orsakas av övergående 

störningar i hjärnans nervceller och kan pågå allt från några sekunder upp till flera minuter. 

När det gäller diabetes så är kroppens förmåga att omsätta glykos nedsatt. Det beror på att 

insulinhalten är låg. Konsekvensen som diabetes kan innebära för barn är att de får ett inrutat 

liv, eftersom att de måste få injektioner av insulin dagligen och regelbundet för att 

ämnesomsättningen ska fungera. 

Metod 

Arbetsfördelning 

Vi som är författare till detta examensarbete har utfört allt arbete gemensamt. Från början 

läste vi några olika böcker inom ämnet, sedan träffades vi och pratade igenom det vi läst, vad 

vi tyckte var viktigt och bestämde gemensamt om vad vi skulle skriva in i examensarbetet. 

Allt det som vi fört in i arbetet har vi formulerat och skrivit tillsammans. När vi färdigställt 

arbetet delade vi upp det så Frida ansvarar för den första delen. Det vill säga från inledning till 

metod kapitlet. Elin ansvarar för den andra delen av arbetet från resultat till analys och 

diskussion.    

Val av metod 

Vi har använt oss av intervjuer och litteraturstudie som metod. Från början funderade vi på att 

använda oss av enkäter för att vi på så vis skulle kunna få information från fler informanter på 

en annan ort. Men tillslut efter lite övervägande kom vi fram till att intervjuer var ett bättre 

alternativ för att vara säkra på att få utförliga svar på våra frågor. För att få svar på alla våra 

forskningsfrågor gjorde vi även litteraturstudier. 

Dimenäs (2007) skriver i boken Lära till lärare att det är bra för studenter i lärarutbildningen 

att använda sig av intervjuer som ett redskap. Det kan vara till hjälp i vårt kommande arbete, 

både med barnen, men även deras föräldrar. Denna kunskap behövs för att kunna bemöta 

barnen på ett bra sätt. Det är även en bra teknik vid till exempel föräldrasamtal. Att verkligen 

lyssna på vad föräldrarna säger gör så att pedagogen får reda på vad föräldrarna har för 

uppfattning i specifika frågor. Pedagogerna kan möta dem där och sedan gå vidare. 

Vi har genomfört intervjuer med öppna frågor där informanter beskrivit vad de tycker utifrån 

frågorna. Vi har inte fått fram några siffror i vårt resultat och anser därför att vi genomför en 

kvalitativ studie. 
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Tillvägagångssätt 

Vi började med att läsa i olika facklitteraturer om barn i behov av stöd. Sedan har vi 

återkommit till dessa flera gånger under arbetets gång. Efter detta fortsatte vi med att 

formulera våra forskningsfrågor och därefter utgick vi från dessa då vi skrev intervjufrågorna 

för att få svar på våra forskningsfrågor. (Bilaga 2)  

När frågorna var formulerade tog vi först kontakt med pedagogerna där vi varit på våra 

verksamhetsförlagda utbildningar, för att höra om dessa var intresserade av att ställa upp på 

intervjuer. En del av de tillfrågade svarade ja men inte alla. Eftersom att alla tillfrågade inte 

svarade ja behövde vi fler informanter, därför tog vi efter det kontakt med ett antal 

Förskolechefer i den större kommunen, plus en mindre kommun också, via mail och berättade 

lite kort om vad examensarbetet handlar om och ungefär hur lång tid vi behövde på oss för att 

ställa våra frågor. Vi frågade även om de hade några pedagoger som ville och kunde ställa 

upp på intervju. Efter ett tag fick vi svar av förskolecheferna via mail där de meddelade att de 

skickat vidare vårt mail till några pedagoger ute i verksamheten. Några pedagoger svarade 

därefter på meddelandet och vi tog kontakt med dessa och bokade in tider för att genomföra 

samtalen. Vid denna kontakt förklarade vi för informanterna att det var frivilligt att ställa upp 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan enligt de forskningsetiska principerna. 

När vi väl satt och skulle påbörja intervjun påpekade vi att allt material bara hanteras av oss så 

att ingen obehörig får ta del av detta. 

Eftersom att vi båda två var ganska nya på att intervjua folk och inte hade så stor erfarenhet 

av det så använde vi den halvstrukturerade intervjumetoden. Vi hade öppna och fasta frågor, 

alla informanter fick alltså samma frågor. Utöver våra fasta frågor så ställde vi följdfrågor där 

det behövdes för att få så uttömmande svar som möjligt.  

En utav oss ställde frågorna och den andra förde anteckningar och spelade in med hjälp av en 

diktafon. Detta för att få med så mycket av informationen som möjligt och möjlighet att gå 

igenom intervjun igen när vi senare skulle sammanställa resultaten. Som vi skrev tidigare så 

har vi inte så stor erfarenhet av att genomföra intervjuer så vi valde att dela upp intervjuerna. 

Vi turades om att ställa frågorna mellan de olika intervjutillfällena. 

När vi hade genomfört intervjuerna började vi sammanställa dem genom att först lyssna 

igenom dem några gånger och valde ut det vi tyckte var viktigt. Vi diskuterade likheter och 

skillnader som fanns mellan informanternas svar och om det hade någon betydelse vad 

informanterna hade för utbildning.  

Till sist analyserade vi informanternas svar med det fakta som vi hittat i litteraturen och 

diskuterade detta med våra egna tankar om ämnet.   
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Intervju av informanter 

Vi har intervjuat tio personer som alla är verksamma inom förskolan.  De sju första 

intervjuerna genomfördes i en stor kommun i Norrland, resterande tre intervjuer genomfördes 

i en mindre kommun i Norrlands inland. Här nedan beskriver vi kort om informanternas 

utbildning och erfarenhet av barn i behov av stöd. När vi anger hur länge de arbetat med barn 

i behov av stöd, så syftar vi på att de mött dessa barn i den ordinarie verksamheten. Vi har gett 

våra informanter kodnamn för att läsaren ska kunna följa med i texten lättare. 

Karin: Utbildad dagbarnvårdare (motsvarande barnskötarutbildning). Arbetat med barn i 

behov av stöd i 8 år. 

Linnea: Utbildad förskollärare. Arbetat med barn i behov av stöd i 3 år. 

Erika: Utbildad förskollärare. Kontakt med barn i behov av stöd under sin utbildning. 

Linda: Utbildad Lärare i So-ämnen åk 4-9. Har vart resurs till ett barn i behov av stöd under 

en längre tid. 

Katarina: Utbildad Tidigarelärare. Arbetat med barn i behov av stöd i ca 3 år. 

Ulrika: Utbildad Barnskötare. Arbetat med barn i behov av stöd i 4 år. 

Annika: Utbildad barnskötare. Arbetat 2,5 år inom förskola med barn i behov av stöd. Men 

även jobbat som resurs på fritids och på ett boende för barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning. 

Mia: Utbildad undersköterska. Arbetat som resurs i 17 år för barn i behov av stöd. 

Lisa: Utbildad Barnskötare. Arbetat som personlig assistent i 7,5 år med ett barn i behov av 

stöd. 

Stina: Utbildad Förskollärare. Har arbetat med barn i behov av stöd i över 3 år. 

Studiens trovärdighet 

Validitet innebär att vi har fått de svar vi behöver för att komma vidare i studien. Reabilitet 

handlar om att generalisera svaren, exempel får vi samma svar om vi frågar andra verksamma 

inom förskolan? 

Eftersom våra informanter är och har varit verksamma inom förskola och med barn i behov av 

skärskilt stöd så anser vi att intervjuerna har validitet. Vi hade öppna frågor vilket innebär att 

svaren kan bli olika beroende på pedagogernas erfarenheter. Därför har studien inte så bra 

reabilitet eftersom vi mest troligt inte kommer få samma svar från andra pedagoger. 
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Forskningsetiska aspekter 

Det är viktigt att visa respekt för de personer som deltar i studien och de ska vara medvetna 

om syftet. När det gäller ett examensarbete innebär det att deltagarna ska få en begriplig 

beskrivning av undersökningen och att de ska kunna ställa frågor om undersökningen och få 

sanningsenliga svar. De ska även upplysas om att de kan avbryta sin medverkan utan följder, 

och att i arbetet vara anonyma under hela processen och även i det färdiga materialet. 

Eftersom att vi följer dessa forskningsetiska aspekter, så ökar förtroendet och motivationen 

hos våra informanter (Johansson & Svedner, 2010). 

Vetenskapsrådet (www.vr.se, 2014-01-16) tar upp fyra punkter att tänka på vid 

genomförandet av till exempel examensarbete.  

Informationskravet: Innan vi påbörjade intervjuerna så informerade vi informanterna, att deras 

medverkan var frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: För att nå upp till samtyckeskravet så rekommenderas det att studenterna att 

skriva ett missivbrev till de medverkande. Vi bifogade missivbrevet i det mail som vi 

skickade iväg till rektorerna. (Bilaga 1)  

Konfidentialitetskravet: Det material som vi har samlat in kommer bara användas av oss, och 

detta informerade vi deltagarna om innan intervjutillfället. 

Nyttjandekravet: Allt material som vi samlat in kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

Resultat 

Resultatet redovisas enligt följdordningen utifrån forskningsfrågorna. Genom intervjuerna 

(Bilaga 2) ville vi få fram hur pedagogerna ser på diagnoser och i vilken utsträckning det 

finns diagnoser i förskolan. Vi var nyfikna på hur samarbetet med föräldrarna fungerar och 

vilka resurser som är möjliga att få i förskolan, och för vilka barn som de saknar resurser. Vi 

vill även se om det finns någon skillnad mellan utbildning och syn på användandet av 

diagnoser i förskolan. 

Vilka diagnoser är vanliga i förskolan som pedagoger stöter på?  

Våra informanter stöter ofta på barn som är i behov av särskilt stöd men de är bara några av 

barnen som har diagnoser. De pedagoger som varit verksamma i många år har jobbat mer med 

barn i behov av stöd än de som nyligen är färdigutbildade och kommit ut i verksamheten. 

Våra informanter har varit verksamma med barn i behov av stöd allt från att ha mött sådana 

barn under utbildningen och upp till sjutton år i yrkesverksamheten. Pedagogerna förklarade 

att alla barn någon gång i livet är i behov av stöd, det kan vara i kortare perioder och det 

behövs inte alltid sättas en diagnos. Det kan vara till exempel att barnet har brutit ett ben eller 

bara är i behov av att ha en trygg personal som de kan vända sig till vid lämning på förskolan. 

http://www.vr.se/
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Alla de barn i behov av stöd har inte haft en diagnos men några diagnoser som pedagogerna 

nämner är bland annat dövhet, autism, Asperger syndrom, rörelsehinder och 

utvecklingsstörning. De flesta berättade även att de arbetat med så kallade ”gråzonsbarn”.  

Många av våra informanter betonar vikten av att de som pedagoger inte själva får ställa 

diagnoser inom förskolan, för att ställa en diagnos behövs hjälp av experter, exempelvis 

specialpedagog och läkare. 

Vi ville ta reda på i vilken utsträckning pedagogerna deltar i processen att ge barnet en 

diagnos, det vi fick fram var att de flesta informanter inte varit med i att sätta en diagnos, när 

barnen började på de olika förskolorna hade de i de flesta fall redan fått en diagnos. Katarina, 

Ulrika och Stina har varit med i processen att fastställa barnets diagnos. För att ställa 

diagnosen tog de kontakt med specialpedagog och barnavårdcentral. Katarina var även i 

kontakt med sociala myndigheten vid ett tillfälle. Fastän att alla informanter inte varit med i 

själva processen att ställa diagnos på barnet så har de fått vara ett stöd till föräldrarna till de 

berörda barnen och förbereda familjerna på vad som möjligen skulle hända. Stina har varit 

med och gett beskedet till en familj om barnets diagnos. 

När det gäller barn som visar symptom på att ha diagnoser som till exempel autism och 

Asperger syndrom upplevde Erika en rädsla ifall de barn som får sådana diagnoser i förskolan 

men sedan växer ifrån dem. Hon upplevde att det vore fel om diagnoser fortfarande hänger 

med barnen i sådana fall. Barn är barn och de kan växa ifrån symtomen när de blir äldre. Hon 

tycker att: ”då borde diagnoserna plockas bort och tas bort från papper och allting så det inte 

syns” 

 

Vilka uppfattningar har pedagogerna på att barn i tidig ålder får en 

diagnos?  

De flesta av informanterna upplever att det är fler barn idag som får en diagnos, det är viktigt 

för att de ska få det stöd de behöver i verksamheten. De beskriver både positiva och negativa 

aspekter med att ge barnen en diagnos. Linnea sa: ”De får den hjälp de är berättigade till, 

men det är inte roligt att ge barnet en stämpel”. 

De flesta informanterna upplevde att det positiva med att barn får en diagnos är att de får den 

hjälp och det stöd som de behöver. De barn som är så pass stora att det kan förstå vad det 

handlar om får en möjlighet att kunna hjälpa sig själva, genom att få en diagnos. De får en 

förståelse över sin egen situation och förstår varför de behöver de stöd som de får. De barn 

som behöver det kan få hjälp med beteendeträning, om de har en diagnos. Det betyder att de 

får hjälp till exempel med att hantera sina känslor. Genom en diagnos får barnen en chans att 

visa sitt rätta jag. 

Erika känner att genom att fastställa en diagnos får pedagoger, föräldrar och andra barn en 

förståelse för det diagnostiserade barnets situation och kan stötta barnet på ett bättre sätt. De 
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mindre barnen som får en diagnos får det mest som ett stöd för föräldrar och pedagoger så de 

förstår barnets beteende och kan hjälpa barnet i rätt riktning genom tidig vägledning. 

”Gråzonsbarnen” har ingen diagnos, men anses vara i behov av stödinsatser ändå. 

Genom att barnet får en diagnos så kan förskolan få hjälp att anpassa miljön och få de olika 

hjälpmedel som behövs för att underlätta barnets vardag. Pedagogerna menar på att det är 

lättare att anpassa miljön då de vet barnets diagnos. Men de menar även att förskolan borde 

kunna hjälpa alla barn även om de inte fått en diagnos, det hör till förskolans synsätt att 

pedagogerna ska behandla alla lika. 

Stina känner sig glad över att ha kunnat hjälpa dessa barn genom att de fått en diagnos Barnen 

har fått en chans, att få känna sig delaktiga, alla är lika men ändå olika. 

Det alla informanter ser som negativt med en diagnos är att barnet får en stämpel som kan 

följa med dem hela livet, att vuxna och barn i barnets närhet ser inte själva barnet, utan det är 

diagnosen som hamnar i fokus. Det finns även en risk i att barnet blir fel diagnostiserat. Just 

eftersom att det är så svårt att få in resurser till barn som är i behov av stöd i förskolan så är 

pedagogerna rädda att barnen får diagnoser för fort. Några av informanterna menar att 

förskolan borde försöka på bästa sätt som de kan, att hjälpa barnet. Men är inte det tillräckligt 

så kan pedagogerna ta kontakt med specialpedagog. Pedagogerna ser även att det är negativt 

med de barn som får diagnos i högre ålder för att de har levt med behoven i hela sitt liv men 

inte fått något stöd förrän de fått en diagnos. 

En annan sak är att det kan vara väldigt jobbigt för föräldrarna att inse att barnet behöver stöd 

eftersom barnet är det käraste de har, så är det en otrolig sorg att inse att ens eget barn är i 

behov av stöd. 

Under våra intervjuer framkom hur pedagoger arbetar med barn som är i behov av stöd, både 

hur de konkret arbetar och bemöter barnen. De flesta informanter menar att de i det stora hela 

bemöter alla barn på ett liknande sätt, men på grund av olika förhållningssätt arbetar de på 

olika sätt för att tillfredsställa alla barns olika behov. Katarina uttryckte sig så här: ”Man 

måste möta varje barn olika beroende på hur barnet är som person”. 

Informanterna menar att det viktigaste är att se barnet i första hand. En pedagog bör ge alla 

barn ett likvärdigt bemötande, men samtidigt utgå från varje barns enskilda behov. De flesta 

påpekar att de måste jobba annorlunda beroende på vad barnet har för diagnos för att kunna 

stötta barnet i dess utveckling. Erika menar att: ”Det är viktigt att man stöttar varandra i 

arbetslaget, att man kan vara så pass ärliga med varandra och säga till då man behandlar 

barnen orättvist”. 

Under intervjuerna beskrev pedagogerna förslag hur de konkret arbetar på olika sätt i 

verksamheten med barn i behov av stöd. De flesta nämner miljön som en viktig faktor i detta 

arbete, till exempel om barnet sitter i rullstol eller har svårigheter i att ta sig fram måste 

miljöerna anpassas efter detta. En del barn kan behöva ha en personal som är tillgänglig i 

vissa situationer till exempel vid påklädning, toalettbesök och vid matsituationer. 
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Några av våra informanter har inte varit verksamma inom förskolan under så lång tid och har 

därför inte så lång erfarenhet av i vilken utsträckning det är fler eller färre diagnoser idag. De 

flesta upplever en ökning av diagnoser för barn i förskolan, men de påpekar att det är lättare 

att få stöd och hjälp i verksamheten om barnet har en diagnos. Det är inte för att nedvärdera 

barnet eller föräldrarna utan det är för att barnet ska ha det bra och att verksamheten skall 

fungera så bra som möjligt. En av informanterna upplever att det sätts in färre diagnoser idag 

och att alla barn skall ses som ”normala”. 

Annika tror att barn i behov av stöd uppmärksammas mer idag, eftersom barngrupperna är 

större och barnen har längre dagar. De barn som är i behov av stöd orkar inte hänga med i det 

höga tempot som är i verksamheten. Därför tror hon att det utreds fler barn för diagnoser idag. 

Hur fungerar samarbetet med föräldrar till barn i behov av stöd? 

Förr var det lättare att få pengar och stöd till de barn som är i behov av stöd, upplever de 

pedagoger som varit verksamma under längre tid. Lisa upplever även att de barn som har 

tydliga diagnoser när de börjar i förskolan har lättare att få stöd än de barn som kommer i 

svårigheter då de är i förskolan. 

Informanterna menar att de flesta föräldrar är medvetna om att barnen kan behöva extra stöd i 

förskolan och att i vissa fall kan detta innebära att barnet får en diagnos. Men i mötet med 

barn i behov av stöd hade våra informanter ofta stött på föräldrar som inte verkar bry sig om 

dessa behov. Hur kan en pedagog hantera att föräldrarna inte vill inse att deras barn är i behov 

av stöd? Alla informanter var eniga om att de aldrig kan tvinga föräldrarna till att förstå, men 

det är viktigt att pedagogerna har förståelse för hur föräldrarna känner sig i situationen. 

Barnen är det finaste som finns, enligt föräldrarna, och är det viktigaste i föräldrarnas liv. 

Genom att säga att barnet behöver stöd kan föräldrarna tolka detta som att de som föräldrar 

har gjort något fel i barnets uppfostran. Det är viktigt att ge föräldrarna tid till att bearbeta 

detta och inse att det är för barnets bästa. Det är inte föräldrarna som gjort något fel och det är 

heller inget fel på barnet, utan det är situationen i förskolan som gör att barnet behöver stöd. 

Informanterna gav förslag på hur pedagoger kan göra för att få föräldrarna att förstå hur 

situationen ser ut i förskolan kan pedagogerna bjuda in föräldrarna till verksamheten så de får 

en inblick i hur barnet har det i förskolan, men i slutändan är det föräldrarna som har 

bestämmelserätten över sitt barn. Vill de inte göra en utredning kan pedagogerna på förskolan 

inte göra något mer än att försöka prata med föräldrarna om att det är för barnets bästa. Sedan 

får de försöka göra det bästa av situationen i förskolan för detta barn. Pedagogerna kan ta 

kontakt med en specialpedagog som kan förklara för föräldrarna hur situationen ser ut. 

Det stöd som informanterna saknade var stöd till de barn som befinner sig i ”gråzonen”. En 

del menar att de fått stöd genom exempelvis att barngrupperna blivit mindre eller att de fått en 

extra personal. Detta på grund av att dessa barn kan behöva hjälp bland annat med att ta 

kontakt med andra barn, påklädning och toalettbesök med mera, men många säger att det även 

är för lite pengar, det är bara en viss procent som går till de barn som är i behov av stöd och 
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att det tar lång tid innan resursen sätts in i verksamheten, vilket påverkar alla barn i 

barngruppen. I dagens samhälle är diagnos ett behov för att barnet ska få den hjälp de behöver 

i verksamheten. För de barn som inte fått någon diagnos är det förskolan som på egen hand 

får försöka forma verksamheten för att passa även dessa barn. 

Våra informanter upplever att det är vanligare att pedagoger och en del föräldrar vill sätta 

diagnoser, att det blir lättare att hjälpa det barnet: ”…det är lite inne att sätta diagnoser”, sa 

Erika. Karin uttryckte det så att: ”För att få stöd från kommunen så behöver barnet en 

diagnos, men jag tycker inte att diagnoser skall sättas i förskolan. Men däremot bör stödet 

som barnet behöver sättas in”. 

De ser en fälla med att sätta diagnoser och att det kanske görs av fel anledningar. Erika menar 

att: ”…det får inte bli så att man går och letar fel på barnet för att få in resurser. Det måste 

ske under rätt premisser, det ska vara för barnets skull” 

Analys  

I intervjuerna har vi sökt efter framträdande mönster. Dessa var följande. 

- Förekomst av diagnoser i förskoleverksamheten. 

- Barn i behov av stöd, men som saknar diagnos. 

- Bemötandet av föräldrar till barn i behov av stöd. 

I analysen relaterar vi dessa mönster till den litteratur vi läst.  

Analys av vilka diagnoser är vanliga i förskolan?  

De pedagoger som vi intervjuade tog bara upp några av de funktionshinder som vi kunde läsa 

om i litteraturen. Vi tror det beror på att vi intervjuade så pass få personer. Hade vi intervjuat 

fler personer så hade vi mest troligt fått höra om fler funktionshinder i förskolan. Sen kanske 

det är så att litteraturen tar upp alla sorters funktionshinder och inte bara de som det finns flest 

av i förskolan. 

Analys av vilka uppfattningar pedagogerna har beträffande att barn i tidig ålder 

får en diagnos?  

Som vi kan läsa i Vi i förskolan(1981) så har begreppet barn i behov av stöd ändrats från att 

från början kallas barn med behov av stöd. Som Hellström (1996) skriver så har det kommit 

fram att det är miljön som är det avgörande om barnet behöver stöd eller ej. Detta påpekade 

även våra informanter. Sedan har synen på barn i behov av stöd ändrats och blivit mindre snäv 

än vad den var för till exempel 20 år sedan. Då var det mest de barn som fått tydliga diagnoser 
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som räknades in i denna grupp. Idag finns det en syn som menar att alla barn någon gång i 

livet är i behov av stöd. Det kan tillexempel bero på ett brutet ben.  

Det alla informanter var eniga om är att de tycker det är synd att barnen får en ”stämpel” på 

grund av en diagnos. Men samtidigt så är det lättare att få in resurser till förskolan om barnen 

har en diagnos. Miljön har stor påverkan på hur stora svårigheter barnet har, är miljön rätt 

anpassad så blir det lättare för barnet som befinner sig i svårigheter att vistas i verksamheten.  

Alla informanter vi intervjuat har alla någon gång arbetat med barn i behov av stöd. I 

rapporten som kom ut 1981 (Vi i förskolan, 1981) står det att det knappast fanns någon 

förskola då som inte stött på barn i behov av stöd. Efter intervjuerna så känner vi att 

situationen ser likadan ut idag som den gjorde då. De flesta förskolor har mest troligt stött på 

barn i behov av stöd, men det är inte säkert att alla dessa barn haft en diagnos. 

Hellström (1996) skriver även om att det är just i dagens samhälle som barnen med mindre 

svårigheter, de så kallade ”gråzonsbarnen”, uppmärksammas eftersom att de inte hänger med 

i det höga tempot, mängden av intryck och information som ges och att de inte kan leva upp 

till de höga prestationskraven som ställs. Detta är även något som våra informanter tog upp, 

och som de trodde var en bidragande anledning till ökandet av antalet barn med diagnoser 

idag. I artikeln Kraftig ökning av diagnoser (2010) som är baserad på forskning finns det med 

en tabell som visar i vilken grad olika funktionshinder har ökat. Diagnoserna ADHD och 

Autism är de som ökat mest inom förskolan. Forskningen visar att under en sexårsperiod så 

ökade vardera diagnoser med över tvåhundra personer.  

Både våra informanter och den litteratur som vi läst beskriver en oro över de så kallade 

”gråzonsbarnen” eftersom att diagnoser behövs för att få resurser så tror vi att det är lätt att 

dessa barn glöms bort eller får felaktig diagnos. Som Bergquist (2000) skriver så får de barn 

som inte har tydliga diagnoser mindre stöd eftersom de inte prioriteras trots att de har tydliga 

svårigheter. För de barn som inte fått någon diagnos försöker pedagogerna göra förskole- 

vistelsen så bra som möjligt för dessa barn, men i vissa fall kan det behövas en diagnos så att 

de får en chans utvecklas på bästa sätt.  

Analys av hur samarbetet med föräldrar till barn i behov av stöd fungerar?  

Att förskolan ska vara ett stöd för familjerna i sådana här situationer står i läroplanen och i 

den litteratur som vi läst. Det är även något som pedagogerna tar upp som en viktig del i 

arbetet för de familjer som lever med barn i behov av stöd. Det är viktigt med ett bra 

samarbete mellan förskolan och hemmet och att familjen känner sig trygg med att förskolan 

vill barnets bästa. 

I läroplanen står det att alla barn som är i behov av stöd ska få den hjälp som de behöver i sin 

utveckling. Våra informanter var alla eniga om att de inte får de resurser som de behöver för 

de barn som är i behov av stöd. 
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Under våra intervjuer fick vi reda på att samarbetet med föräldrarna fungerar bra i de flesta 

fall. Det är viktigt att ge föräldrarna tid till att inse att det är för barnets bästa och att en 

utredning kommer att hjälpa barnet att utvecklas. Då kan personalen bemöta barnet på rätt 

sätt. Föräldrarna behöver få tid till att förstå skillnaden mellan hur barnets situation ser ut på 

förskolan respektive i hemmet. Om pedagogen har ett bra samarbete med föräldrarna så kan 

det underlätta i processen. Föräldrarna förstår fortare att barnet behöver stöd. En pedagog 

måste ha förståelse för föräldrarna i sådana situationer. Som Hellström (1996) skrev så är det 

inte mer än rätt att: ”Föräldrar ska ta sina barn i försvar mot angrepp och kritik annars är det 

något fel”(s.183). 

Slutsatser och Diskussion 

I diskussionen kommer vi med egna tankar kring vad vi tycker om det vi fått ut av arbetet. Vi 

kommer diskustera de flesta kapitlen i examensarbetet. För att göra avsnittet för 

resultatdiskussionen tydligt kommer vi att dela upp slutsatserna och diskussionen i tre delar 

utifrån våra forskningsfrågor. Vi inleder med en metoddiskussion. 

 

Metoddiskussion  

I början av vårt examensarbete hade vi en tanke på att göra enkäter och skicka ut till olika 

förskolor, vi insåg att detta skulle ta alldeles för mycket tid att sammanställa och att det fanns 

en risk att vi inte skulle få tillräckligt med svar. Så vi valde en annan strategi och använde oss 

av intervjuer istället. Vi stötte här på lite problem, alla de som vi kontaktat kunde inte delta 

och vi var därför tvungna att leta reda på nya informanter. Så vi tog kontakt med ett antal 

förskolechefer, där vi beskrev vårt syfte med detta examensarbete. Av förskolecheferna fick 

vi ytterligare några informanter att ta kontakt med. Vi använde oss av halvstrukturerade 

intervjufrågor, vilket betyder att vi kunde hoppa mellan frågorna och ställa följdfrågor vilket 

vi tyckte passade väldigt bra för att få så uttömmande svar som möjligt. 

Efter att alla intervjuer var genomförda så satte vi oss ner och lyssnade igenom alla samtalen 

ett flertal gånger för att se om vi kunde hitta något samband utifrån de svar vi fick av 

informanterna. Det var mycket som stämde överrens mellan pedagogernas svar och det som vi 

läst i litteraturen. Det var lätt att göra kopplingar mellan litteratur och informanternas svar.  

Resultatdiskussion  
Generellt så såg vi ett klart samband mellan litteraturen och det som informanterna berättade 

om. De diagnoser som informanterna stött på var även de som vi kunde läsa om i litteraturen.  

Vilka diagnoser är vanliga i förskolan? 

All litteratur som vi läst tar även upp att barn i behov av stöd inte bara gäller de barn som har 

diagnoser, utan även de barn som under kortare perioder behöver extra stöd som till exempel 

vid ett brutet ben eller behov av en trygg vuxen att kunna vända sig till i förskolan. Det är 
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även något som pedagogerna berättar om under intervjuerna. Trots att barnen inte har 

diagnoser så anser pedagogerna att de har rätt till de stöd som de behöver. När vi påbörjade 

arbetet hade vi en tanke om vilka diagnoser som är vanliga i förskolan. Vi tänkte att det mest 

var diagnoser som är synliga till exempel barn med rörelsehinder. Under arbetets gång har vi 

insett att barn i förskolan kan ha andra diagnoser som inte är synliga exempelvis dövhet och 

Asperger syndrom. Vi är lite förvånade över att diagnoser som till exempel autism och 

Asperger syndrom sätts redan i förskolan. Erika upplevde en rädsla ifall de barn som får 

sådana diagnoser i förskolan men sedan växer ifrån dem. Hon upplevde att det vore fel om 

diagnoser fortfarande hänger med barnen. Barn är barn och de kan växa ifrån symtomen när 

de blir äldre. Denna rädsla som hon känner kan vi hålla med om. 

Det vi förvånades över var att informanternas erfarenheter av att diagnostisera barnen var så 

olika. Vi trodde att det var antingen så att alla pedagoger skulle vara delaktiga eller att de inte 

var det alls. En del hade inte alls varit med om det medan en del varit väldigt involverade i 

den processen. De pedagoger som varit delaktiga i processen hade varit i kontakt med 

specialpedagog, barnavårdcentral och i vissa fall även sociala myndigheter. Förutom detta så 

såg de även att en del i processen var att stödja föräldrarna. Före arbetet såg vi inte detta som 

en del i processen att ge barnet diagnos men vi har insett att det är det största arbetet för oss 

pedagoger, att stödja familjen i processen. Det alla pedagoger var överens om är att de inte får 

ställa en diagnos utan det ska ske av de personer som har utbildning inom detta exempelvis 

läkare.   

I litteraturgenomgången tog vi upp om funktionsnedsättningar som vi läst om i 

facklitteraturen, utöver de som informanterna nämnde. Detta för att vi tycker det är viktigt att 

pedagoger är medvetna om olika typer av funktionsnedsättningar, för att på bästa sätt hantera 

situationen om ett barn med annorlunda diagnos börjar i förskolan. 

 

Vilka uppfattningar har pedagogerna på att barn i tidig ålder får en 

diagnos?  

Vi tror att barn i behov av stöd alltid ha funnits men att det uppmärksammas mer idag. 

Vi funderar på om ”gråzonsbarnen” hade uppmärksammats mindre om samhället haft ett 

lugnare tempo, eftersom att deras svårigheter mest troligt inte hade varit lika tydliga då. 

Informanterna förklarade att de behandlade barnen med diagnoser på ett likvärdigt sätt som de 

övriga barnen, det vill säga att de bemöter dem utefter deras egna förutsättningar och behov. 

Som Hellström (1996) skrev så räcker den vardagliga pedagogiken långt i arbetet med dessa 

barn. 

Många av informanterna menar att diagnoser sätts för att verksamheten ska få de resurser som 

behövs. De flesta forskare i den litteratur vi läst betonar att förskolans verksamhet ska 

anpassas till alla barn. Det stöd som ett eller ett fåtal barn behöver kan vara och är oftast bra 
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för alla barn. I förskolan arbetar pedagogerna med hela barngruppen. Om ett barn behöver 

extra stöd sätter de in en stödperson för hela barngruppen för att få verksamheten att fungera 

så bra som möjligt. Det är även ett sätt att integrera dessa barn. Precis som Erika sa att: ”…det 

får inte bli så att man går och letar fel på barnet för att få in resurser. Det måste ske under 

rätt premisser, det ska vara för barnets skull”, så tycker vi att det är hemskt att många av 

informanterna känner att barnen är tvungen att få en diagnos för att verksamheten ska få de 

resurser som de behöver. 

De flesta av informanterna upplever en ökning av diagnoser idag. Vi tror att det beror på att 

det är större barngrupper och barnen hänger inte med i tempot, men även på att det krävs 

diagnos för att få resurser som behövs. De får oftast inte de stöd de behöver för de barn som 

befinner sig i ”gråzonen”. 

Vi kunde se en liten skillnad på de informanter som hade förskollärarutbildning och de med 

barnskötarutbildning. De med förskollärarutbildning menar att de jobbar olika med alla barn 

medan barnskötare sa att de bemöter alla barn lika. Karin menar att hon jobbar liknande med 

alla barn vare sig de är i behov av stöd eller inte, men av det hon berättar i stort kan vi tolka 

att hon ändå möter barnen olika beroende på deras personliga behov. Vi tolkar  detta som att 

Karin genom sin utbildning fick lära sig att hon som pedagog ska möta alla barn lika, så för 

att leva upp till sin utbildning svarade Karin på ett speciellt sätt. Allt eftersom att vi kom 

längre fram i intervjun så framkom det tillslut att hon faktiskt möter barnen som vi får lära oss 

i dagens utbildning, olika utefter deras personliga behov. 

  

I rapporten Vi i förskolan nr. 23 som kom ut 1981 beskriver författaren om en osäkerhet och 

rädsla inför barn som är i behov av stöd. Idag beskriver pedagogerna som vi intervjuat att de 

upplever att antalet barn med diagnoser har ökat. Idag är det självklart att barn som är i behov 

av stöd ska integreras i den vardagliga verksamheten i förskolan. Detta kräver som Bergquist 

(2000) skriver att personalen behöver ha ett anpassat, förändrat och utvecklat arbetssätt i 

barngruppen. Vi funderar på om detta kan bero på att denna osäkerhet och rädsla har släppt. 

Pedagoger har med åren fått mer kunskap i detta ämne och idag har pedagoger mer kunskap 

om olika funktionsnedsättningar och kan lättare se om ett barn möjligtvis behöver stöd i 

verksamheten. 

De förutsättningarna som Bergquist (2000) tar upp för en bra integrering i förskolan tycker vi 

är sådana saker som pedagoger arbetar med för alla barn idag. Några av de exempel hon tar 

upp är att barnen ska få känna sig kompetenta, att de duger och räknas in i gruppen. 

 

Hur fungerar samarbetet med föräldrar till barn i behov av stöd?  

Vi tycker att det är viktigt hur pedagogerna formulerar sig i viktiga samtal med föräldrarna. 

Fastän de har en bra relation så kan den skadas om en sådan sak tas upp på fel sätt. Det är 
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viktigt att pedagogerna visar för föräldrarna att de bryr sig om deras barn och att de tar upp 

detta för att hjälpa barnet. 

När vi ställde frågan till informanterna om det finns tillräckligt med resurser i förskolan så var 

alla eniga om att det finns dåligt med resurser för de barn som är i behov av stöd. Det är för 

lite pengar vilket resulterar i att de är de barn som är i störst behov som får stöd, och det 

drabbar de övriga barnen som också behöver stöd. Vi tolkar detta som att Förskolan i detta 

fall inte lever upp till läroplanens förväntningar. Vi funderar lite på var det blir fel, är det 

förskolan i sig, eller är det till exempel kommunen som rår för att resurserna inte räcker till? 

Barn i behov av stöd kan ses som ett tungt ämne just för att pedagoger kan ha begränsad 

erfarenhet och att de inte får så mycket stöd från till exempel kommunen när det gäller 

fortbildning inom detta område men som Hellström (1996) skrev så tycker vi inte att 

pedagogerna ska se barn i behov av stöd som en belastning utan det ska ses som en utmaning. 

Pedagogerna berättade att de ofta stöter på barn i behov av stöd och Hellström menar att detta 

inte är något konstigt. Hon skriver: ”I varje miljö där det finns människor måste det få finnas 

problem, konflikter och ofullkomlighet, det är ju sådant livet är.”(sid. 133) 

Viktiga slutsatser  

 
Efter att vi skrivit detta examensarbete har vi fått en större inblick i hur pedagoger arbetar 

med barn i behov av stöd, de flesta säger att de arbetar annorlunda för att barnens behov 

kräver detta. Men bemötandet av själva barnet är det samma. En sak som vi tycker är viktig är 

att barn i behov av särskilt stöd är integrerade i den ordinarie förskolan, och att de idag inte 

ses som en specifik grupp. Som både litteraturen och informanterna menade så kan alla barn 

någon gång i livet vara i behov av stöd. Det finns alltid något barn i förskolan som är i behov 

av stöd. De flesta informanterna tyckte att samarbetet med föräldrarna funkar bra, men att 

föräldrarna kan behöva extra stöd i samband med att barnet får en diagnos. De flesta föräldrar 

är medvetna om att deras barn behöver särskilt stöd.  

De pedagoger vi intervjuat beskrev att barnen behöver ha diagnoser för att få det stöd som de 

behöver, men i de styrdokument som vi läst, så kan vi inte hitta något som tyder på att barnet 

måste ha en diagnos för att få stöd. Det är barnets behov som ska styra vilka stödinsatser som 

ska ges. 

Framtida forskning 
I vår forskning intervjuade vi några pedagoger för att få deras åsikter om att barn i tidig ålder 

får en diagnos eller inte. Det är viktigt att jobba med alla barn för att verksamheten ska 

fungera så bra som möjligt. Barn i behov av stöd kan behöva uppmärksammas mer än andra. 

Vi tycker det är speciellt viktigt att komma ihåg ”gråzonsbarnen”, som idag inte får de stöd 

som de behöver. I dagens förskoleverksamhet är det många barn som befinner sig i 

”gråzonen”, de behöver stöd men får det inte för att deras svårigheter som de befinner sig i 

inte är tydliga, och kan därför inte få det stöd som de behöver. Vi tror att genom vidare 

forskning om just ”gråzonsbarnen” kan dessa barn få en bättre tillvaro i förskolan. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Elin Forsberg och Frida Lundmark, vi läser vid Umeå Universitet till Förskollärare 

och skriver nu vårt examensarbete som handlar om diagnoser i förskolan och hur pedagoger 

jobbar kring detta i verksamheten. Vi har valt att undersöka detta genom att intervjua 

pedagoger i förskolan. För att vi ska få ett bra underlag till vår undersökning är vi tacksamma 

om ni skulle vilja delta i detta och vi ser gärna att två personer från verksamheten som har tid 

och möjlighet att ställa upp på en intervju. En intervju kommer ta ca 30 minuter. Vi hoppas på 

svar så fort som möjligt. 

De intervjuer som genomförs kommer vara helt anonyma, och kan inte kopplas till specifika 

förskolor eller personer. Det är endast vi som kommer ta del av intervjuerna. 

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna. 

Tack på förhand 

Studerande 

Elin Forsberg 

070 – XXX XX XX 

xxxx_xxxxxxxx@hotmail.com 

Frida Lundmark 

073- XXXXXXX 

Xxxxx_xxxxxxx@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Har du arbetat med barn i behov av stöd? Hur länge i så fall? 

3. Vilka typer av svårigheter har de haft? Har dessa barn fått en diagnos? 

4. Har du genom förskolan varit med i processen att ge barnen en diagnos? Vilken typ av 

svårighet? 

5. Vad tycker du om att förskolebarn får en diagnos, är det positivt eller negativt? 

6. Upplever du att du arbetar annorlunda om barnet har en diagnos eller inte? 

7. Upplever du att det är någon skillnad i antal barn som får diagnoser idag, i jämförelse med 

när du började arbeta? 

8. Har du någon gång varit med om att föräldrar inte vill inse att barnet är i behov av stöd? 

Hur hanterade du i så fall det? 

9. Tycker du att ni får de resurser som ni behöver för de barn som är i behov av stöd? 

 

 

 

 

 
 


