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Sammanfattning   
              

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar i 

förskolan. Forskningsfrågor är: Vilka barn kan anses vara i behov av särskilt stöd enligt 

förskolelärarna? Hur upplever förskolelärarna kontakten med vårdnadshavare och specialpedagog? 

Detta är en kvalitativ studie som är grundad på kvalitativa intervjuer och resultaten visar stora 

variationer både på hur förskolelärarna definierar barn i behov av särskilt stöd samt vilka 

erfarenheter förskolelärarna har av vårdnadshavare och specialpedagog. En övergripande slutsats 

som dras är att alla informanter, trots olika tid och erfarenheter i yrket har kunskaper men känner 

behov av ytterligare fördjupning, för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd och deras 

vårdnadshavare. En annan slutsats som kan dras är att läroplanen ställer stora krav på förskolan och 

dess anställda förskolelärare, om hur de ska arbeta för att stödja alla barn. Samtidigt har 

förskolelärarna själva i praktiken små möjligheter att påverka vilket stöd som kan ges till barn i 

form av extra resurser eller annat särskilt stöd utanför förskolan.   

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, kontakten med vårdnadshavare, samarbetet mellan 

förskolelärare och specialpedagog 
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Inledning  
 

 

I förskolan ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas 

i samarbete med hemmen enligt förskolans läroplan (Lpfö rev.2010). Förskolans uppgift innebär att 

i samarbete med föräldrar verka för att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Förskolan ska vidare vara ett stöd i familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra, ska enligt skollagen (SFS 2010:800) få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå 

och samspela med barnet och att få föräldrarnas förtroende är sålunda av stor betydelse, så att 

vistelsen på förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.1 

 

När en pedagog möter barn i behov av särskilt stöd, kan man känna sig misslyckad rädd och osäker 

och tänka ”klarar jag det här”? Jag har inte tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera alla 

dessa krav, det här är något för specialister! Denna oro kan komma av både synliga eller osynliga 

avvikelser som kan finnas hos barn, som oftast inte får diagnoser den tid de går i förskolan. Enligt 

Asmervik, Ogden & Rygvold (2001) har varje barn någon form av avvikelse oavsett hur den yttrar 

sig, det utgör en större eller mindre del av det vi kallar allmänmänskligt.2        

 

Vad menas då egentligen med barn i behov av särskilt stöd och vilka barn är berättiga att få särskilt 

stöd? Några barn är formellt berättigade till särskilt stöd genom att de har någon form av 

funktionsnedsättning som exempelvis Downs syndrom eller att de på grund av medicinska orsaker 

så som astma eller att de som en följd av psykosociala problem är identifierade av sociala 

myndigheter. Enligt Sandberg (2009) finns andra barn som inte är formellt identifierade som barn i 

behov av särskilt stöd, men som kanske anses som utvecklingsförsenade av familjen eller 

pedagogerna på förskolan. Sådana barn kallas ibland för gråzonsbarn enligt Sandberg. 

Vilka kriterier som förskolepersonal kan använda för att avgöra när ett barn är i behov av särskilt 

stöd, är däremot inte kända.3     

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att få en bild av några förskolelärares erfarenheter när det gäller barn i 

behov av särskilt stöd och hur kontakten med vårdnadshavare kan fungera. I detta ingår att utifrån 

informanternas perspektiv få kännedom om hur kontakten mellan förskola och specialpedagog kan 

utvecklas för att skapa en bra grund för samverkan mellan förskola och hem. Detta är något jag vill 

veta mer om inför min kommande yrkesroll. Utifrån detta har jag formulerat nedanstående 

frågeställningar. 

 

1. Vilka barn kan anses vara i behov av särskilt stöd enligt förskolelärarna? 

2. Hur upplever förskolelärarna kontakten med vårdnadshavare och specialpedagog? 

                                                 
1Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö98 Reviderad 2010 
2Asmervik, Sverre, Ogden Terje, Rygvold Anne-Lise. Barn i behov av särskilt stöd (2001) Studentlitteratur. 
3Anette Sandberg. Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  (2009) Studentlitteratur 
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Begreppet barn i behov av särskilt stöd - olika definitioner och synsätt 
 

I tidigare officiella dokument för förskolan användes begreppet barn med särskilda behov. 

I den statliga utredningen Förskolan del 2 som länge utgjorde ett grundläggande styrdokument för 

förskolans verksamhet4 skrev man att det krävdes speciella insatser för att tillgodose barn med 

särskilda behov i förskolan5. Under 80- talet förändrades synsättet enligt Sandberg till att vara ett 

pedagogiskt problem; i ett pedagogiskt program för förskolan talade man istället om barn om 

behöver särskilt stöd. Under 90- talet ändrades begreppet till barn med svårigheter i barnomsorgen. 

Under 2000- talet så uttrycker Utbildningsdepartementet klart att det är förskolans verksamhet och 

det pedagogiska arbetet som ska utvärderas och inte det enskilda barnet och dess prestationer. 

 

Uppdraget enligt styrdokumenten 
 

Förskolan har i enlighet med styrdokumenten ett speciellt ansvar för barn som av olika orsaker har 

svårigheter, vilket Jakobsson och Nilsson redogör för.6 Detta innebär att barnen ska få stöd utifrån 

sina egna individuella behov, och att förskolan framförallt ska förebygga och motverka att 

svårigheter uppstår genom en stödjande och utvecklande läromiljö. Jakobsson och Nilsson betonar 

att det är viktigt att alla pedagoger har en generell kunskap om funktionshinder för att de ska kunna 

möta barn med olika typer av funktionsnedsättningar. 

 

Enligt skollagens paragraf 9 ska barn som av fysiska, psykiska funktionshinder eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver.7 Om det genom 

uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant 

stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna.   

 

Områdesöversikt – olika synsätt över tid på barn i behov av särskilt stöd 
 

Genom historien så har begreppen ändrats, förut användes begrepp som idioti och vanart för att 

beskriva barn i behov av särskilt stöd. Diagnoser och problembestämningar ändras hela tiden och 

det gäller både i förskolans och skolans värld, förklarar Börjesson vidare. 

 

Traditionellt har barn i behov av särskilt stöd indelats i olika kategorier enligt Sandberg (2009). 

De traditionella kategorierna som har gällt är utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel och 

synhandikapp, språkhandikapp samt gruppen barn med övriga medicinska handikapp. Sandberg 

beskriver att det i Socialstyrelsens kartläggningar har varit vanligast att definiera barn i behov av 

särskilt stöd utifrån dessa olika kategorier samtidigt har definitionerna ändrats över tid, 

vilket gör det nästintill omöjligt att göra jämförelser över tid och på olika platser.  

 

Enligt Sandberg menar Socialstyrelsen att det finns tre fördelar med avsaknaden av en enhetlig 

                                                 
4 Nationalencyklopedin barnstugeutredningen. http://www.ne.se/lang/barnstugeutredningen, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2014-05-21. 
5Anette Sandberg. Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  (2009) Studentlitteratur 
6
 Jakobsson, Inga Lill & Nilsson Inger Specialpedagogik och funktionshinder: Att möta barn och vuxna med 

funktionsnedsättningar i en utvecklad lärmiljö.(2011) Stockholm: Natur och kultur. 
7Skollag 2010:800 
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definition för begreppet barn i behov av särskilt stöd: för det första kan man undvika att barn får en 

negativ ”stämpel”, för det andra kan det vara lättare att uppmärksamma olika typer av åtgärder som 

inriktas på barn och personal, för det tredje kan avsaknaden av definition ge större förändrings och 

utvecklingsmöjligheter.8 

 

En grupp av funktionshinder hos barn som kommit att uppmärksammas alltmer är barn med 

psykiska funktionshinder Det finns enligt Rakstang & Rognhaug, vars bok ”Specialpedagogik i 

förskolan” utgavs 1995, många små barn som redan hunnit utveckla psykiska problem och 

störningar. Länge var dock små barns psykiska störningar inte något aktuellt tema, enligt Rakstang 

& Rognhaug. Enligt dem var det först på 1970 talet som man utvecklade en diagnostik för sociala 

och emotionella problem. Spädbarn och barn upp till tre år kan enligt dem uppvisa så allvarliga 

problem att det krävs en behandlingsinsats. En stor del av arbetet inom barn och ungdomspsykiatrin 

under 1990-talet gick därför ut på att behandla barn i förskoleåldern och deras familjer som har 

funktionshinder eller bedöms ha sociala och emotionella problem.9 

 

Isaksson (2009) skriver i sin idag aktuella avhandling om elever i behov av särskilt stöd i skolan,  

att när eleven inte uppnår kunskapsmålen i ett eller flera ämnen har eleven behov av särskilt stöd. 

Han skriver vidare att ett enkelt sätt att definiera elever i behov av särskilt stöd är de elever som 

redan har ett åtgärdsprogram. I skolan är det obligatoriskt att göra ett åtgärdsprogram för elever. 

Tidigare forskning och åtgärdsprogram har dock visat på att det inte alltid görs för alla som är i 

behov av särskilt stöd. Behovet av stöd kan dock vara knutet till en viss kontext och uppstår under 

speciella förhållanden. De svårigheter som uppstår i skolan kan därför vara tillfälliga och 

övergående. Enligt Isaksson måste man därför ta i beaktande att vissa elever kan behöva särskilt 

stöd under en kortare period, medan andra är i permanent behov av särskilt stöd. 
 

Tidigare forskning om barn i behov av särskilt stöd i förskolan pekar enligt Jakobsson och Nilsson 

på att fler pojkar än flickor visar synbara problem med exempelvis beteende.10 Det visar sig även 

enligt dem att antalet pojkar och flickor som beskrivs som barn i behov av särskilt stöd är relativt 

starkt relaterat till omfattningen av det stöd som personalen ger och hur de uppfattar problemen i 

förskolan. 

 

Föräldrars delaktighet i förskolan 
 

Skolkommittén beskriver i sitt betänkande i slutet av 1990-talet de motsägelser som de mött i 

förhållande till ett större föräldradeltagande i skolsammanhang.11 Ett argument som ibland framförs 

från skolans håll är att föräldrarna saknar kompetens för att vara med och besluta i centrala frågor, 

ett annat är att föräldrarna inte ska överta lärarens uppgift, enligt Skolkommittén. För att föräldrarna 

ska kunna ta sitt fulla ansvar för barnens liv och verksamhet, måste de bli delaktiga i och kunna 

påverka barnens skoltid, menar Skolkommittén. 

 

I läroplanen för förskolan som utgavs 1998 (Lpfö 98 rev.2010) betonas att vårdnadshavare har det 

största ansvaret för sina barns fostran och utveckling.12 Förskolan ska enligt läroplanen komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn. Som det är tänkt, enligt 

formuleringarna i läroplanen, ska förskolans arbete med barnen därför ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. 

Föräldrarna ska vidare, fortfarande enligt läroplanen ha möjlighet att påverka verksamheten inom 

                                                 
8Anette Sandberg. Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  (2009) Studentlitteratur 
9 Rakstang Eck Oddun, Rognhaug Berit. Specialpedagogik i förskolan (1995) Studentlitteratur 
10Anette Sandberg. Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  (2009) Studentlitteratur 
11SOU 1997 s 125 
12Läroplan för förskolan, Lpfö98 Reviderad 2010 Skolverket. 
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ramen för de nationella målen. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför enligt 

läroplanen en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. 

 

I en bok om barn och elever med särskilda behov i skolan som utgavs år 2001, författad av 

Asmervik, Ogden & Rygvold, påminns om skolans ansvar för att utforma en individuell 

handlingsplan som ska grunda sig på den allmänna läroplanen. En rekommendation som författarna 

då gav för snart 15 år sedan, var att föräldrarna borde få vara med i diskussioner och ta del av de 

beslut som fattas då det gäller undervisningen av deras barn.13 

 

Vid samma tid, i början av 2000-talet, understryker Bergqvist m.fl. på samma sätt som Asmersvik m 

fl. att förskolans personal är otroligt viktig för föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Ibland kan 

det dock vara svårt för förskolepersonalen att veta hur de ska bemöta föräldrarna, betonar Berqvist. 

Det kan vara uppmuntrande att se hur snabbt ett barn kan göra framsteg efter en tid i förskolemiljö. 

I förskolan kan man lära barnen olika färdigheter och stimulera dem genom nya relationer och nytt 

material. Man bör dock vara vaksam på hur man uttrycker sig till föräldrar hur mycket barnen lär 

sig i förskolan för att inte föräldrarna ska känna att deras egen förmåga att stimulera sitt barns 

utveckling är otillräcklig, eller att de ska känna sig mindre värda, eller underlägsna personalen på 

något sätt.14 

 

På samma sätt framgår från Handikappupplysningen, att det både från föräldrars och förskolans sida 

är viktigt att redan från början lägga en positiv grund till ett bra samarbete mellan hem och förskola.  

Det understryks att det är viktigt att man som förälder har bra kunskap om vilka krav som man kan 

ställa på förskolan. Här sägs också att förskolan bör göra en individuell utvecklingsplan för att 

planera och följa upp det pedagogiska arbetet med det enskilda barnet som bedöms ha särskilda 

behov. Det är även viktigt med en bra daglig kontakt med föräldrarna och att man har regelbundna 

utvecklingssamtal för att man ska kunna skapa en bra kontakt. Handikappupplysningen skriver 

vidare att när det gäller barn som behöver särskild träning som ett komplement till 

förskoleverksamheten, bör dessa aktiviteter och övningar integreras i verksamheten på ett naturligt 

sätt. Ett bra kunskapsutbyte och samarbete mellan förskolan och barnpsykiatri och habilitering är 

därför viktig.15 

 

Lärare kan emellertid enligt Falkner känna sig hotade när föräldrainflytandet ökar. 16 Det kan alltså 

enligt Falkner uppstå en konflikt mellan att som lärare vara öppen för synpunkter från föräldrarna 

och samtidigt hävda sin egen auktoritet och sin lärarprofessionalism. 

 

Resurser och stödinsatser till barn i behov av särskilt stöd 

 

Enligt Handikappupplysningen ska olika stödinsatser kunna sättas in i förskolan när man har barn i 

behov av särskilt stöd. Det kan bli aktuellt med fortbildning och handledning av personalen, och det 

kan också handla om att utse en särskild resursperson till barnet. Därutöver kan det handla om att 

anpassa barngruppens storlek genom mindre barngrupper eller att man delar upp barnen i 

smågrupper. Särskild anpassning av lokaler kan också vara nödvändig att genomföra. 

Handikappupplysningen betonar vidare att även då barnet får stöd i form av en egen resursperson så 

gäller att det ordinarie arbetslaget har det övergripande pedagogiska ansvaret för barnet. Detta 

innebär bl.a. att det är förskolans ”egen” personal som ska se till att barnet blir integrerat i gruppen. 

Rätten till olika stödinsatser är inte ovillkorlig utan det sker en bedömning i varje enskilt fall. 

Även om ett barn saknar resurser så är det inte ett giltigt skäl till att neka ett barn de stödinsatser 

                                                 
13Asmervik, Sverre, Ogden Terje, Rygvold Anne-Lise. Barn i behov av särskilt stöd (2001) Studentlitteratur. 
14Bergqvist, Siv m fl. (2003) Att möta barn i behov av särskilt stöd. Liber. 
15Handikappupplysningen.se (2007) Stockholms läns sjukvårdsområde. 
16Falkner, K. (1997) Lärare och skolans omstrukturering: ett möte mellan utbildningspolitiska intentioner och 

grundskolelärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan. Almqvist & Wik 
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som de behöver. Som förälder bör man i första hand vända sig till förskolechef eller rektor när man 

framför sina krav och önskemål. Om man är missnöjd så bör man vända sig till den nämnd i 

kommunen som är ansvarig för förskoleverksamheten.17 

 

Avsaknad av forskning och dokumentation samt bristande kompetensutveckling av 

förskolans personal 
 

Sandberg skriver 2009 att det finns allt för lite forskning och dokumentation kring vilka metoder 

som tillämpas för barn i behov av särskilt stöd i förskolan.18 Pedagogerna saknar enligt en studie 

som hon genomfört, både tid och utbildning för att reflektera, dokumentera och diskutera de 

metoder som de kan använda sig av till både barn i behov av särskilt stöd men även de andra barnen 

i barngruppen. Brist på både tid, handledning och kompetensutveckling beskrivs i olika studier som 

ett hinder i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. 

 

Specialpedagogers yrkesroll 
 

Specialpedagogiken i skolan och förskolan har enligt ett betänkande från mitten av 1970-

talet, ”Skolans inre arbete” av tradition byggt på uppfattningar och värderingar kring avvikelser och 

normalitet.19 Byström & Nilsson belyser i sin avhandling detta synsätt, som innebar att barn och 

elever som ansågs falla utanför den givna normen skulle specialundervisas av en särskild lärare. 

Dessa specialutbildade lärare kunde för ändamålet använda sig av speciella metoder eller program 

för att förbättra eller förminska avvikelsen och efter det kunna föra in barnet eller eleven in till den 

vanliga gruppen. Under en period i den svenska skolans historia kunde upp till 60% av eleverna 

vara i behov av särskild undervisning, visar Byström & Nilsson.20 

 

Sedan länge gäller att alla funktionshämmade barn eller barn i behov av särskilt stöd ska ha rätt till 

förskoleplats. Vid millennieskiftet fanns dock, enligt Asmersvik m. fl. , specialpedagoger endast vid 

några få förskolor.  Asmersvik m fl anser att specialpedagoger som deltar aktivt vid planeringen av 

insatser för barn i behov av särskilt stöd är en god hjälp för att en förskolevistelse ska kunna fungera 

bra för barn och föräldrar. 21 

 

 

Erixon Arreman skriver i sin avhandling att sedan 1990-talet finns två lärargrupper med 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, det är speciallärare och specialpedagoger. 

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som infördes 1990 då det som tidigare var 

speciallärarutbildningen lades ner. Utbildningen bygger på att man sen tidigare har en examen i 

någon form av lärarutbildning eller förskolelärare eller fritidspedagog. År 2001 infördes en ny 

examensordning för specialpedagoger där det blev högre krav i akademiskt avseende men även på 

yrkesrollen. I en större utvärdering som genomförts år 2005 om specialpedagog programmet så 

påpekas det att specialpedagogik är ett väldigt brett område som är svårt att definiera. 

Högskoleverket anser att huvudmålet för en specialpedagog är att arbeta med barn och elever som 

är i behov av särskilt stöd. 22 

 

                                                 
17Handikappupplysningen.se (2007) Stockholm läns sjukvårdsområde. 
18Anette Sandberg. Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  (2009) Studentlitteratur 
19SOU 1974:53 (1974) Skolans inre arbete-SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
20Byström, Anette, Nilsson Ann-Charlotte (2003) Specialpedagogers verksamhet efter examen 
21Asmervik, Sverre, Ogden Terje, Rygvold Anne-Lise. Barn i behov av särskilt stöd (2001) Studentlitteratur. 
22Erixon Arreman, Inger. (2008) Lärare och specialpedagoger värderar sin utbildning.- En enkätstudie med 2001 och 

2006 års alumner från Umeå Universitet. 



   9 

Metod 

 

Det här examensarbetet bygger som framgått ovan på granskning av litteratur i området barn med 

särskilda behov samt kvalitativa intervjuer med fem förskolelärare. För att förstå kvalitativa 

metoder så har jag utgått ifrån fem källor av olika författare som är publicerade mellan åren 1993 

och 2011. 

 

Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ metod är en av flera redskap vi har till vår hjälp när vi ska få djupare kunskap och 

förståelse inom ett problemområde. Metoden kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet.23 

Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Den kvalitativa 

forskningen söker primärt efter fenomenets innebörd eller mening.24 

 

Kvalitativa undersökningar använder metoder som passar till att beskriva fenomen i deras kontext, 

för att mot denna tolkning presentera en bakgrund som ger ökad förståelse av fenomenet.25 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och får 

innehållsrika och komplexa svar.26  Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att det är 

den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen utan strävan är att informanterna får 

påverka samtalets utveckling.27 

 

Kvalitativa intervjuer i den här studien 
 

Urval och genomförande 
  

I studien intervjuades fem förskolelärare med olika lång erfarenhet i förskolans verksamhet. 

Informanterna arbetade i fyra olika kommunala förskolor, som alla ligger i en mellanstor kommun i 

norra Sverige. Jag valde förskolelärare med olika lång erfarenhet för att få höra en så bred syn som 

möjligt om ämnet. Några förskolelärare tillfrågades via mail, övriga muntligt.  Alla fick information 

om ämnet för intervjun och studiens syfte och de fick chans att tacka nej, eller hänvisa till någon 

annan personal på förskolan med mer kunskap om ämnet. Samtliga intervjuer genomfördes i april 

2014. Samtliga förskolelärare var sedan tidigare kända av mig på olika sätt (en syster till en nära 

vän, tre tidigare handledare under praktikperioder under utbildningen, en förskolelärare på min sons 

förskola). Alla intervjuer spelades in digitalt, med tillåtelse av respektive informant. 

 

 

I tabellen nedan framgår studiens förskolor, informanter och hur många år de arbetat som 

förskolelärare. Det framgår även i vilken ordning jag har gjort intervjuerna. Fiktiva namn används 

för förskolor och informanter.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Idar, Magne, Holme Bernt. Forskningsmetodik-om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) Studentlitteratur. 
24Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken (2002) Studentlitteratur. 
25Justesen Lise, Wik-Meyer Nanna. Kvalitativa metoder- från vetenskapsteori till praktik. (2011) Studentlitteratur. 
26Trost Jan. Kvalitativa intervjuer (1993) Studentlitteratur 
27Idar, Magne, Holme Bernt. Forskningsmetodik-om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) Studentlitteratur. 
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Tabell 1. Studiens fem informanter, arbetsplats och erfarenhet i förskoleläraryrket. 

                                   

Förskola Röd Blå Grön Gul 

Informanter Sara      Julia Jeanette Gabriella Anna 

Antal år i yrket 

som förskolelärare 

25         12 6 26 30 

Ordningsföljd på 

intervjuer 

1            4 2 3 5 

 

 

Genom intervjuer vill jag för den här studien ta reda på olika förskolelärares uppfattningar och 

erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd på förskolan. Jag har använt mig av 12 stycken 

öppna frågor i mina intervjuer. Intervjufrågorna fokuserar hur informanterna uppfattar kontakten 

med vårdnadshavarna och med specialpedagogen på förskolan när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd (se bilaga 1). Samtliga informanter fick läsa igenom intervjufrågorna på plats i direkt 

anslutning till intervjun. Alla samtal spelades in för att underlätta samtalet och den följande 

analysen och transkriberingen av intervjuerna. Eftersom jag spelade in samtalen så upplevde jag att 

det var lättare för mig att vara mer närvarande, jag kunde ha ögonkontakt med informanten och 

skriva ner något stödord när det behövdes. Mitt fokus låg på informanten och hur samtalet flöt på 

och inte på att skynda sig att skriva ner allt informanten sade. Intervjuerna tog mellan 10 och 30 

minuter att genomföra, de flesta varade i omkring 15 minuter. Fyra av intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser i ett avskilt rum där inga barn eller andra vuxna fanns, en intervju 

genomfördes hemma hos mig. Intervjuerna började med allmänt kringprat för att skapa en informell 

avspänd stämning med frågor kring hur länge informanten arbetat som förskolelärare och hur 

många barn som fanns vid respektive förskola och hur många som arbetade där. Andra frågor 

berörde informantens kunskaper om, och erfarenheter av specialpedagogik och vilka barn som de 

anser har behov av särskilt stöd. Informanterna tillfrågades även om hur de samarbetar med 

vårdnadshavare och specialpedagog. Samtliga frågor var öppna, och informanten valde själv hur 

mycket den ville svara. Jag var inte ute efter några rätta svar eller att döma deras verksamhet, och 

det var jag tydlig med. Det viktiga i min undersökning var att få ta del av varje förskolelärares egna 

erfarenheter och uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd. 

 

Etiska riktlinjer i studien 
 

Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om forskarens etiska krav 

på forskningens inriktning och genomförande. Robert Merton formulerade fyra principer som 

senare har modifierats. Principerna kallas för CUDOS-kraven och innebär följande. 

 

 

C  Samhället ska ha rätt att ta del av forskningsresultaten. 

U  Vetenskapligt arbete ska endast bedömas av kriterier som är vetenskapliga. 

D  Forskarens motiv ska vara att bidra med nya kunskaper. 

OS Forskaren ska ifrågasätta och granska sin forskning när denne har en tillräcklig grund att stå på. 

En viktig del av forskningsetiken är hur personerna som deltar i forskningen behandlas. I många 

sammanhang begränsar man forskningsetiken till just övervägande av etiska frågor som påverkar de 

som medverkar i forskningen. I den här studien har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer.28 

 

                                                 
28Gustavsson Bengt, Hemeren Göran & Pettersson Bo. (2011) Vad är god forskningsetik. Vetenskapsrådet 
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Innan intervjuerna så informerade jag informanterna om vad examensarbetet handlade om och vad 

mitt syfte var. Jag berättade även för samtliga informanter att det var endast jag som skulle lyssna 

på inspelningarna, samt att jag inte kommer nämna deras riktiga namn i studien, och att det som de 

säger endast kommer användas i den här studien. 

 

Metodreflektion 
 

Samtliga av informanterna var som tidigare nämnts kända av mig på olika sätt. Jag vet dock inte om 

det faktum att vi träffats tidigare påverkade deras svar. Det som möjligtvis kunde påverka att jag var 

bekant med informanterna var att efter det att jag stängt av inspelningen så ville de flesta 

informanterna ”prata av sig” lite kring frågorna. De ändrade inte sina svar på något sätt, men kunde 

komma på något att lägga till efteråt. Exempelvis så ville en av informanterna lägga till något om  

vad hon uppfattade som utmärkande drag på barn i behov av särskilt stöd, som hon kom på efter att 

jag stängt av ljudinspelningen. Jag skrev då ner det i mitt block, som jag använde under samtliga 

intervjuer för att kunna skriva ner saker att komma ihåg till senare. Efter att inspelningen var 

avslutad kände jag att jag själv kunde lägga in lite egna tankar och åsikter i samtalet, eftersom 

informanten under själva intervjutillfället fick prata helt fritt utifrån mina frågor, utan att jag 

kommenterade eller visade min egen uppfattning i den aktuella frågan. 

 

 

Resultat 
 

Som tidigare framgått bygger studien på intervjuer med fem förskolelärare. Intervjuerna ligger till 

grund för den följande resultatframställningen. Resultatredovisningen är grupperad utifrån 

forskningsfrågorna samt de olika frågor jag utgått ifrån i mina intervjuer. 

 

För att förtydliga resultaten av den här studien är det viktigt att uppmärksamma att studiens 

informanter är verksamma i olika förskolor med olika organisation av barngrupper.   

Informanterna arbetar på fyra olika förskolor, varav två är enavdelningsförskolor, och de andra två 

är fleravdelningsförskolor. Därför har jag bett mina informanter att i sina svar utgå från den 

avdelning som de arbetar på och inte hela förskolan om de finns inom en fleravdelningsförskola. 

 

Vilka barn kan anses vara i behov av särskilt stöd enligt pedagogerna? 

 

Barngruppernas storlek 
 

Barngruppernas storlek varierar lite beroende på hur gamla barnen var och om ett eller flera barn 

nyligen hade blivit inskolade, eller om ett eller flera nya barn skulle inskolas inom den närmaste 

tiden. Här i tabellen nedan framgår det hur många barn i barngruppen det var vid respektive 

förskola samt hur många pedagoger som jobbade på respektive avdelning. Med pedagoger så menas 

i den här studien både förskolelärare och barnskötare. 
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Tabell 2. Studiens förskolor, informanternas fiktiva namn, antal pedagoger och antal barn på 

varje avdelning på förskolorna. 
 

 

Förskola Röd Blå Grön Gul 

Informanter Sara      Julia Jeanette Gabriella Anna 

Antal pedagoger 4 3 3 3 

Antal barn 18 19 15 18 

 

 

 

Som framgår av tabell 2 varierade antalet barn mellan 15 och 19 vid de fyra förskolorna. Endast en 

förskola hade 15 barn, två hade 18 barn och en hade 19 barn. Det genomsnittliga antalet barn var  

17,5 barn . Tre av förskolorna hade tre anställda pedagoger, och en förskola hade fyra anställda 

pedagoger. Detta innebär att vid den förskola som endast hade 15 barn hade pedagogerna mer tid att 

avsätta för varje barn än vid de förskolor som hade fler barn inskrivna, samt att den förskola med 

fler pedagoger hade större möjlighet att dela upp barngruppen i mindre grupper. 

 

Kunskap om specialpedagogik 

 

Samtliga av informanterna i den här undersökningen hade läst någon form av specialpedagogik i sin 

utbildning, en av informanterna hade även läst kvällskurser med specialpedagogiskt innehåll och 

två av informanterna funderade på att vidareutbilda sig till specialpedagog. 

Tre av informanterna sade att de själva saknade kunskaper inom områden som Aspergers syndrom 

och andra bokstavskombinationer. Två andra förskolelärare menade att de behövde ”färska upp 

minnet” då och då om olika områden inom specialpedagogik. De tyckte att många delar i det 

specialpedagogiska området både var intressanta och nödvändiga för dem själva att ha mer 

kunskaper om i sin yrkesutövning. 

 

 

Kriterier 
 

En av frågorna som jag ställde till informanterna handlade om vilka kriterier som gäller för att ett 

barn ska bedömas ha behov av särskilt stöd, (se frågeguide bilaga 1). 

På den frågan kom väldigt spridda svar. En informant sa att hon tyckte det var svårbedömt och att 

det kan handla om ett barn som är väldigt aktivt, har svårt med motoriken, språkförståelsen etc. Hon 

menade också att hon själv liksom annan personal vid den förskola där hon arbetar har ambitionen 

att hjälpa och stötta barnet så gott det går i förskolan: ”Om man kan fånga upp det i förskolan så gör 

man det,” enligt informanten. 

 

En annan av informanterna betonade att de försökte undvika bedömning av barn, med hänvisning 

till läroplanen enligt vilket man inte ska bedöma barnen, men att man ändå gör någon form av 

bedömning mer eller mindre hela tiden. En tredje sa att det sällan görs sådana utredningar på 

förskolan. De övriga två sa att det kan vara om man ser att barnen inte hänger med sina jämnåriga 

eller exempelvis utåtagerande barn. På följdfrågan om kriterierna var något som de diskuterar på 

arbetsplatsen svarade samtliga av informanterna dels att de i arbetslaget diskuterar hela barngruppen 

dels att de inte utgår från någon speciell mall utan ifrån sin egen magkänsla och erfarenhet. 
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Utmärkande drag 

 

Informanterna i den här studien beskrev tämligen spontant vilka drag de själva såg som utmärkande 

för barn som enligt deras bedömning skulle kunna vara i behov av särskilt stöd. Flera olika 

definitioner gavs av samtliga informanter. En informant gav en sammanfattande definition såhär:

  

 

”Det kan vara allt ifrån språklig försening, uppmärksamhetsstörning, fysiskt handikapp, 

olika bokstavskombinationer, det kan vara både små och stora saker är så olika från barn till 

barn, kan även vara så att barnet behöver jobba med empati och känslor om vad som är 

tillåtet och inte.” (Förskollärare,Jeanette) 

 

Två informanter lyfte fram både utåtagerande och introverta beteenden hos barn som utmärkande 

drag för barn med särskilda behov: 

”Utåtagerande och introvert är tydliga drag, även inlärningssvårigheter.” 

(Förskollärare,Julia) 

 

”Impulsstyrning, gör före dom tänker, utåtagerande eller introverta barn.” 

(Förskollärare,Anna) 

 

 

Flera informanter ansåg att svårigheter med motorik och språk också var tecken på att barn kunde 

ha särskilda behov: 

 

”Svårt att springa och gå, sen i talet, överaktiva, koncentrationssvårigheter.” 

(Förskollärare,Gabriella) 

 

I sin helhet angavs följande karaktärsdrag som täcker samtliga exempel som gavs av informanterna: 

 

 väldigt överaktiv 

 har svårt att lyssna och ta till sig instruktioner 

 aggressiv, har ett aggressivt beteende 

 kan vara klumpig 

 har svårt att ta kontakt och leka med andra barn 

 drar sig undan 

 har svårt att ta motgångar 

 har svårt med motorik och språket 

 

 

Förbättring av verksamheten 
 

Som svar på frågan om ”kan du ge exempel på vad som görs i den här förskolan i arbetslaget som 

du nu jobbar i, för att förbättra verksamheten för barn i behov av särskilt stöd? ”beskrev 

informanterna olika saker som de gjorde i förskolan för att förbättra för enskilda barn i behov i 

särskilt stöd, men även sådant som gynnar hela barngruppen. Två av informanterna beskrev att de 

arbetade mycket med språket. 

. 

”Det vi gör nu är exempelvis att vi har en flicka som har problem med språket, då har vi 

kontaktat logoped. Vi jobbar mycket med språket, och barnen lär med varandra, försöker 

förebygga språkproblem genom att arbeta med språket tidigt.” (Förskolelärare Sara) 
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”Vi har mycket språkutvecklande material på min avdelning, exempelvis memory för att 

träna vissa språkljud. Det finns oändligt mycket material att få ifrån specialpedagog och 

logoped.” (Förskolelärare Jeanette) 

 

 Två andra informanter beskrev att det är viktigt med en tydlig innemiljö för barnen, viktigt hur man 

möblerar förskolan. 

 

 ”Vi har pratat ihop oss mycket i arbetslaget så att vi har en tydlig innemiljö. Är viktigt för 

barn i behov av särskilt stöd men även för hela barngruppen. Viktigt att man är eniga i 

arbetslaget och att det vi har bestämt följs. Vi kollar hela tiden på innemiljön och vad vi 

behöver förändra.” (Förskolelärare Julia) 

 

”Med hjälp av vår specialpedagog så får vi tips och ideer på vad vi kan göra i verksamheten. 

Vi tänker hela tiden på hur vi inreder och möblerar förskolan.” (Förskolelärare Anna) 

 

 

Andra saker som informanterna sade att de gjorde för att förbättra verksamheten var exempelvis att 

sätta streck på golvet för att träna balansen, eller använda sig av aktivitetsscheman och tecken som 

stöd. 

 

”Vi försöker göra saker för barnet som även gynnar hela barngruppen. Det kan exempelvis 

vara att man sätter streck på golvet för att träna balansen. (Förskollärare Gabriella) 

 

”Vi använder oss bland annat av stödtecken och aktivitetsscheman på vår avdelning.” 

(Förskolelärare Jeanette) 

 

 

En av informanterna sa även att de försöker dela in gruppen i mindre grupper, och att det är viktigt 

att man är lugn och tydlig när man pratar med barnet. 

 

”Vi tänker hela tiden på hur vi pratar med barnet och hur vi delar in barnen i gruppen. Att 

man är lugn och tydlig med barnet och kan se framsteg och det positiva som barnet gör.” 

(Förskolelärare Anna) 

 

 

Hur upplever pedagogerna kontakten med vårdnadshavarna och specialpedagog? 
 

Vårdnadshavare 
 

Samtliga av informanterna i den här studien ansåg att det var viktigt med en öppen och bra 

kommunikation med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. En informant sa 

 

”Oftast tar föräldrarna kontakt med oss när de känner sig oroliga för sitt barn, och då är det 

vårat jobb att lugna föräldrarna men ändå berätta att vi kan ta kontakt med specialpedagog 

och undersöka problemet och se vad vi kan göra för att hjälpa barnet” (Förskolelärare Anna) 

 

En annan informant underströk att man på förskolan strävade efter ett bra samarbete och en rak och 

en öppen kommunikation mellan förskolan och alla föräldrar. 

  

”Vi försöker ha en så öppen dialog som möjligt kring hur vi arbetar på förskolan. Vi strävar 
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efter att ha ett så bra samarbete som möjligt att man arbetar mot samma mål. 

Ibland kan vårdnadshavare tipsa om saker som fungerar hemma för barnet, och ibland kan vi 

tipsa om vad som fungerat på förskolan, tips från specialpedagog eller andra instanser. 

Ibland har vi extrasamtal utöver utvecklingssamtalen för att kunna prata om saker som man 

inte hinner vid hämtning och lämning.”(Förskolelärare Jeanette) 

 

De övriga två informanterna som också betonade vikten av öppen kommunikation mellan förskola 

och vårdnadshavare, särskilt när det gäller barn med särskilda behov,  

menade att även om personalen vill utgå från att alla vårdnadshavare är öppna för förändring bör 

man ändå som personal till att börja med ”ligga lite lågt”, och att man helst bör prata med 

specialpedagog innan man tar kontakt med vårdnadshavare. 

 

En av informanterna tryckte på att personalen var observant på barnens språkutveckling,  

och att man i fall där ett barn tycktes ha en avsevärt försenad språkutveckling, kunde söka hjälp hos 

logoped, om inte föräldrarna själva agerade och visade att de tog tag i detta. Hon betonade samtidigt 

att man från förskolans sida var mån om att ha en bra kontakt med föräldrar för att förskolan och 

föräldrar tillsammans skulle stötta barnet och dra åt samma håll. När det gällde samverkan mellan 

logoped och förskolan menade informanten att pedagogernas inställning var att det material som 

logopeden tagit fram för ett visst barn, helst skulle användes med hela barngruppen för att inte det 

barn som bedömdes ha försenad språkutveckling skulle känna sig negativt utpekad i gruppen. 

 

 ”om något barn har problem med exempelvis språket, så har man kanske först tagit kontakt 

med logoped, antingen att vårdnadshavarna gjort det eller vi på förskolan. Då sitter man med 

vårdnadshavarna och lägger upp en en träning, vi gör det som är bäst för barnet och vill inte 

utmärka något barn. Därför kan man använda sig av logopedens språkmaterial för alla barn i 

gruppen.” (Förskolelärare Sara) 

 

 

Specialpedagog 
 

Samtliga av informanterna har en specialpedagog de kan ta kontakt med vid behov. En av 

informanterna menade att samarbetet mellan förskolan och specialpedagogen var särskilt värdefullt 

när det gällde språkträning för barn i behov av språkstöd. 

 

”Vi har en specialpedagog vi kan ta kontakt med, medan jag jobbat här har vi bara tagit 

kontakt med hen gällande språkträning, men hen hjälper med så mycket annat. De gånger 

jag haft kontakt med hen har samarbetet fungerat bra.” (Förskolelärare Julia) 

 

En annan av informanterna hade inte lika goda erfarenheter av samarbete förskola – 

specialpedagog. Enligt denna informant var specialpedagogen bara tillgänglig vid enstaka tillfällen 

och då under alltför korta stunder. 

 

”Vi ringer till hen och frågar om hen har möjlighet att komma och titta på barnet och så 

bokar vi in en tid. Tycker att samarbetet har fungerat bra, men skulle vilja att hen kom oftare 

och att hen skulle få se hur det fungerar under en hel dag och inte bara ett par timmar.” 

(Förskolelärare Anna) 

 

En tredje informant säger att det har en specialpedagog och hon berättar att de får tips och råd från 

specialpedagogen med lekar och spel för att stödja barnet och hela barngruppen. 

 

 ”Specialpedagog har vi och den tillhör resursteamet, så misstänker vi något så tar vi kontakt 

med hen. Specialpedagogen gör en observation av barnet och hur den fungerar i 
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barngruppen. Det kan göras utan att ta kontakt med vårdnadshavare, men ska man starta en 

utredning så måste man alltid ta kontakt med vårdnadshavare först. Vi samtalar med 

specialpedagogen om hur vi kan hjälpa barnet. Vi kan få tips, råd, lekar och spel för att 

stödja barnet och det hjälper även hela barngruppen. Specialpedagogen är till för oss för att 

vi ska få hjälpa och stötta barnet.” (Förskolelärare Sara) 

 

En fjärde informant sa att vi får en form av åtgärdsplan av specialpedagogen efter att hon varit på 

besök hos oss och gjort observationer. 

 

 ” Vi diskuterar alla barn i arbetslaget och om vi märker att ett barn har någon form av 

avvikelser så tar vi kontakt med specialpedagog. Specialpedagogen kommer ut på förskolan 

och gör observationer och diskuterar med oss. 

 När specialpedagogen har varit hos oss och gjort en slags åtgärdsplan så skickar hen ut ett 

papper där det står vad vi kan göra för att hjälpa det barnet, men även sådant som gynnar 

hela barngruppen. (Förskolelärare Jeanette) 

 

En femte informant i studien säger att ” Ja vi har en specialpedagog, och samarbetet fungerar bra. 

Hen är på besök ett par gånger om året och annars är det bara att ringa om vi har några frågor eller 

funderingar. (Förskolelärare Gabriella) 

 

 

Extra resurser 
 

Informanterna uttryckte sig liknande då det gällde om det går att få någon extra resurs till 

barngruppen när man har barn i behov av särskilt stöd. Alla hade erfarenheter av att det gick att få 

tillgång till extra stöd i en förskoleverksamhet men att ekonomin ofta sätter stopp för att man ska få 

det. En av informanterna sa att det går att få men det ska vara mycket problematik innan man får 

det. ”Det ska vara ganska mycket problematik innan man kan få extraresurs, men det går att få.” 

             (Förskolelärare Anna) 

 

En annan av informanterna sa 

” Anser vi i arbetslaget att vi behöver en extrapedagog kan vi få det. I så fall tar vi kontakt 

med förskolechefen och ser hur de ser ut. Man kan få extrahjälp till ett speciellt barn men 

det händer inte lika ofta idag som tidigare. Blir det stökigt i gruppen och man behöver 

extraresurs så har man möjlighet att få det.” (Förskolelärare Sara) 

 

 En tredje informant säger att hennes uppfattning är att ekonomin ofta sätter stopp före barnens 

behov, och hon skulle vilja att de sattes ut mer resurspersonal. 

 

”Tillgång till ökad grundbemanning finns, men det är mest till för att täcka personalbehov 

vid olika former av ledighet, men det finns möjlighet att få resurs. Men min uppfattning är 

att ekonomin ofta sätter stopp än barnens faktiska behov, och att du inte får resurs för alla 

timmar som barnet är där. Jag vill inte uttala mig allt för mycket om det, för det är något som 

jag inte riktigt vet hur det fungerar. Däremot känner jag att det är väldigt svårt för oss att 

hinna med hela barngruppen och samtidigt stötta och hjälpa de här barnet/barnen med behov 

av särskilt stöd och det är ofta en omöjlighet som det ser ut idag. Jag skulle vilja att de sätts 

ut mer resurspersonal!”(Förskolelärare Jeanette) 

 

En fjärde informant säger att ekonomin sätter stopp för extraresurser. 

 

”Det finns talpedagoger, på socialen finns det olika personer och psykologer. Men det är 

svårt att få in någon extraresurs på förskolan på grund av ekonomin” (Förskolelärare 
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Gabriella) 

 

En femte informant säger att hon saknar kunskap om extraresurser men om det skulle behövas så 

pratar de ihop sig i arbetslaget. 

 

”Det finns andra resurser att få om det skulle behövas, men jag har tyvärr inte så mycket 

kunskap om det. Men som tur är har jag kollegor som har det så ifall vi skulle behöva 

extraresurs så pratar vi först och främst ihop oss i arbetslaget.” (Förskolelärare Julia) 

Stöd  för pedagoger 
 

Informanterna i den här studien menar att det finns att få stöd och samtalshjälp främst från 

specialpedagogen, men man kan även få stöd via psykolog, specialläkare eller habilitering. 

Informanterna uttrycker sig så här: 

 

”via specialpedagog, men de finns möjlighet att få av annan personal som dietist, 

specialläkare, habilitering, barnpsykolog osv.” (Förskolelärare Jeanette) 

 

”via specialpedagogen får vi samtalsstöd men vi har även haft hit en barnpsykolog” 

            (Förskolelärare Gabriella) 

 

”Varit med om att jag tidigare fått samtalshjälp via psykolog då vi hade ett barn med mycket 

problematik kring, men inte där jag jobbar nu.” (Förskolelärare Anna) 

 

”Vi har inte det behovet nu, men det finns att få via specialpedagog eller psykolog. 

             (Förskolelärare Julia) 

 

”Ja, via vår specialpedagog så har vi fått hjälp med hur vi ska bemöta barnet, vi har även fått 

hjälp av barnpsykolog. ” (Förskolelärare Sara) 

 

 

 

 

Analys och diskussion 

 

Syftet med denna studie är som ovan nämnts, att få en bild av några förskolelärares erfarenheter när 

det gäller barn i behov av särskilt stöd och hur kontakten med vårdnadshavare kan fungera. I detta 

ingår att utifrån informanternas perspektiv få kännedom om hur kontakten mellan förskola och 

specialpedagog kan utvecklas för att skapa en bra grund för samverkan mellan förskola och hem. 

Detta är något jag vill veta mer om inför min kommande yrkesroll. De frågor som ställdes och som 

presenteras inledningsvis var. 

 

Vilka barn kan anses vara i behov av särskilt stöd enligt pedagogerna? 

 

Hur upplever pedagogerna kontakten med vårdnadshavarna och specialpedagog? 

 

Det här examensarbetet bygger som framgått ovan på granskning av litteratur i området barn med 

särskilda behov samt kvalitativa intervjuer med fem förskolelärare. I studien intervjuades 

förskolelärare med olika lång erfarenhet i förskolans verksamhet. Informanterna arbetade i fyra 

olika kommunala förskolor, som alla ligger i en mellanstor kommun i norra Sverige. 
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Resultatanalys 

 

Trots att antalet informanter är begränsat till fem individer, ger intervjuerna en ganska samstämmig 

bild på förskolelärarnas syn på olika slags beteenden hos barn som kan utgöra tecken på att barnen 

är i behov av särskilt stöd. Informanternas syn överensstämmer i stora drag med den nya 

litteraturen, exempelvis så säger Jakobsson & Nilsson att förskolan har i enlighet med 

styrdokumenten ett speciellt ansvar för barn som av olika orsaker har svårigheter.29  

Detta innebär att barnen ska få stöd utifrån sina egna individuella behov, och att förskolan 

framförallt ska förebygga och motverka att svårigheter uppstår genom en stödjande och utvecklande 

läromiljö. Jakobsson och Nilsson (2011) betonar att det är viktigt att alla pedagoger har en generell 

kunskap om funktionshinder för att de ska kunna möta barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar. Informanterna i den här studien beskrev hur viktigt det är att man förändrar 

i innemiljön efter barnens intressen och behov, sådant som både gynnar det enskilda barnet med 

behov av särskilt stöd, men även hela barngruppen. 

Enligt handikappupplysningen så kan man behöva anpassa barngruppens storlek genom mindre 

barngrupper och att man delar upp barnen i mindre smågrupper när man har barn i behov av särskilt 

stöd. 30  I den här studien så har tre av fyra förskolor 3 förskolelärare och genomsnittet barn i 

barngruppen är 17,5 barn vilket kan göra det problematiskt att kunna dela upp gruppen samt att det 

är stora barngrupper. 

 

Samtliga informanter i den här studien hade en specialpedagog som de tar kontakt med endast vid 

behov, och alla tyckte att samarbetet fungerade bra men en av dem önskade att specialpedagogen 

kunde komma och besöka verksamheten oftare så hen kunde få en mer helhetsbild under hela 

dagen. Det är ingen av förskolelärarna som säger att specialpedagogen dyker upp spontant, utan det 

är förskolelärarna som ringer specialpedagogen vid behov. Asmervik mfl. (2001) anser att 

specialpedagoger som deltar aktivt vid planeringen av insatser för barn i behov av särskilt stöd är en 

god hjälp för att en förskolevistelse ska fungera bra för barn och föräldrar.31 Förskolelärarna i den 

här studien upplever att de får bra hjälp att utforma miljön och mycket material av 

specialpedagogen när de tagit kontakt med hen gällande något barn som är behov av särskilt stöd, 

de har fått hjälp både vad gällande det enskilda barnet men även sådant som gynnar hela 

barngruppen. Informanterna i den här undersökningen hade läst någon form av specialpedagogik i 

sin utbildning, flera av informanterna hade funderat på att vidareutbilda sig till specialpedagog och 

andra hade läst kvällskurser. Det visar på att det fanns relativt goda kunskaper om specialpedagogik 

hos samtliga informanter även om det fanns områden som de ville veta mera om. För att studera 

vidare till specialpedagog så behöver man enligt Erixon Arreman (2008) först ha en examen i någon 

form av lärarutbildning. Det gör att specialpedagogens utbildning grundar sig i att man har 

erfarenhet av att med barn/elever och har den pedagogiska grunden innan man får läsa vidare, 

därför kan det räcka för specialpedagogerna att observera i ett par timmar för de redan har 

grundkunskapen om verksamheten. Enligt Börjesson (2003) så har diagnoser och 

problemställningar på barn i behov av särskilt stöd ändrats genom tiden i både förskolans och 

skolans värd. Som framgår av Sandberg (2009) och de kategorier som barn i behov av särskilt stöd 

traditionellt har delats in i har över tid förändrats och utgör därför ett trubbigt verktyg för 

kategorisering av dessa barn. 

 

Kanske är just den mångfald av begrepp som används och de förändringar av gamla och 

nytillkomna begrepp som ligger till grund för att informanterna i den här studien gav en 

                                                 
29

Jakobsson, Inga Lill & Nilsson Inger Specialpedagogik och funktionshinder: Att möta barn och vuxna med 
funktionedsättningar i en utvecklad lärmiljö.(2011) Stockholm: Natur och 

kultur. 
30Handikappupplysningen.se (2007) Stockholms läns sjukvårdsområde. 

31Asmervik, Sverre, Ogden Terje, Rygvold Anne-Lise (2001). Barn i behov av särskilt stöd Studentlitteratur. 
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mångfacetterad bild när de fick beskriva utmärkande drag på barn i förskolan som kan vara i behov 

av särskilt stöd. Informanterna gav olika definitioner men något som flera av informanterna nämnde 

var utåtagerande och introverta barn. På frågan till informanterna om vilka kriterier som gällde för 

att ett barn ska bedömas vara i behov av särskilt stöd kom det många olika svar. En av 

informanterna sa att det försökte undvika bedömning i förskolan, utifrån läroplanen och att det 

sällan sätts ut diagnoser i förskolan. Enligt Sandberg (2009) så menar socialstyrelsen att det finns 

fördelar med att det inte finns någon enhetlig definition för begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Dels att man undviker att barnet får en negativ stämpel men även att det kan vara lättare att 

uppmärksamma olika typer av åtgärder som inriktas på barn och personal, och att utan definition så 

menar socialstyrelsen att det ger större förändrings och utvecklingsmöjligheter. Samtliga av 

informanterna sa att kriterierna var något som de diskuterade i arbetslaget och tog sedan kontakt 

med specialpedagog om det kände att något inte var helt rätt till. Enligt Isaksson (2009) så kan 

behovet av särskilt stöd vara tillfälligt och att vissa elever behöver stöd under en kort tid medan 

andra behöver det under hela sin skoltid. Enligt skollagen, skolparagraf 9 ska barn som av psykiska, 

fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella 

behov kräver. Enligt handikappupplysning ska olika stödinsatser kunna sättas in i förskolan när man 

har barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara fortbildning av personal men även att utse en särskild 

resursperson till barnet i fråga. Flera av informanterna i den här studien hade uppfattningen om att 

det går att få extraresurs till barn i behov av särskilt stöd, men att det är svårt att få det på grund av 

ekonomin. Om man får en resurs så är det vanligt att man inte får resurs för alla timmar som barnet 

är på förskolan. Samtliga av informanterna i den här studien ansåg att ett gott samarbete mellan 

vårdnadshavare och förskola är otroligt viktigt, särskilt viktigt när det gäller föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd. Informanterna tyckte att en öppen dialog och att man jobbar mot samma mål 

och att man kan hjälpa varandra är otroligt viktigt. Ibland kan vårdnadshavare ha tips om sådant 

som fungerat hemma för barnet, och ibland kan förskolan ha tips om sådant som fungerat på 

förskolan, eller tips från exempelvis specialpedagog eller habilitering. Enligt SOU (1997) så är ett 

argument som ibland framförts från skolans håll är att föräldrarna inte ska ta över lärarens uppgift. 

Men för att föräldrarna ska kunna ta del av barnens liv och verksamheten så behöver de bli mer 

delaktiga enligt Skolkommitten. 

 

Bergqvist mfl. (2003) understryker att förskolans personal är otroligt viktig för föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd. Det framgår även från handikappupplysningen att det både från föräldrars 

och förskolans sida är viktigt att redan från början lägga en positiv grund för ett bra samarbete 

mellan hem och förskola. Informanterna i den här studien berättade att de som pedagoger kunde få 

stöd i form av samtalshjälp men då främst av specialpedagogen, men även via psykolog, 

specialläkare eller habilitering. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Jag valde förskolelärare med olika lång erfarenhet för att få en så stor bredd som möjligt i 

förhållande till informanternas yrkeserfarenhet i tid och i olika förskolemiljöer. Det krav jag hade 

var att det skulle vara färdiga förskolelärare, och gärna jobbat ett par år. Jag valde att göra intervjuer 

med öppna frågor där informanterna fick svara fritt och öppet, jag kände att man öppna frågor så får 

jag nog veta mycket, och de fick jag, det var en av metodens styrkor. Informanterna var under 

samtalets gång väldigt öppna och samtalen flöt på väldigt bra. Jag sa inte till innan jag börja spela in 

utan började göra de då jag kände att vi småpratat klart och det började vara dags för frågorna. På 

de sättet kände jag att det inte vart så mycket fokus vid själva ljudinspelningen, och informanterna 

upplevdes inte heller nervösa under samtalets gång. Trots att antalet informanter var begränsat till 

fem individer, ger intervjuerna en ganska samstämmig bild på förskolelärarnas syn på olika slags 

beteenden hos barn som kan utgöra tecken på att barnen är i behov av särskilt stöd. Jag anser att 

metoden passade bra till det jag ville undersöka. Hade jag istället gjort en enkätundersökning eller 
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observation så hade jag troligtvis inte fått ut de svar jag ville, eftersom syftet med denna 

undersökning var att veta förskolelärarnas uppfattning och tankar och erfarenheter.   

 

 

 

Personliga reflektioner 
 

 

Vilka barn kan anses vara i behov av särskilt stöd enligt pedagogerna? 
 

Enligt litteratur och den information jag fått ifrån informanterna i den här undersökningen så ska jag 

nedan förklara min uppfattning av barn i behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd är 

enligt litteraturen i den här studien svår att definiera och jämföra genom tiden eftersom den är i 

ständig förändring. Utmärkande drag på barn som kan vara i behov av särskilt stöd enligt  

informanterna i den här undersökningen var exempelvis utåtagerande och introverta barn, väldigt 

överaktiv, ha ett aggressivt beteende eller problem med motorik eller språket. Informanterna 

förklarade för mig att de ofta utgick efter en magkänsla och efter x- antal år i yrket kunde de 

upptäcka när något inte stod rätt till och därefter ta kontakt med specialpedagog för att få verktyg 

för att kunna hjälpa de här barnen samt hela barngruppen. Jag känner nu att jag fått veta mycket om 

vilka barn som kan vara i behov av särskilt stöd genom informanternas olika berättelser och det som 

jag läst i litteraturen. Tyvärr så tycker jag att det var svårt att hitta litteratur som var ”färsk” och jag 

hade önskat att det funnits mer forskat inom området mer nyligen för att kunna göra mer 

jämförelser. Trots de så känner jag mig mycket mer säker i min kommande yrkesroll och jag har fått 

många tips som jag kommer ta med mig från informanterna. Något som känns väldigt tryggt är att 

man som förskolelärare alltid har sitt arbetslag att luta sig tillbaka på, och kunna diskutera med och 

det är något som samtliga informanter beskriver, att de alltid pratar med varandra då de ser att något 

inte är som det ska.  

 

Hur upplever pedagogerna kontakten med vårdnadshavarna och specialpedagog? 
 

Litteraturen beskriver att förskolans personal är otroligt viktig för föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd. Det framgår även att det både från föräldrars och förskolans sida är viktigt att redan 

från början lägga en positiv grund för ett bra samarbete mellan hem och förskola. Så som 

litteraturen beskriver så beskriver även informanterna vikten av ett gott samarbete med föräldrar 

och vårdnadshavare. Jag har fått väldigt mycket bra tips från förskolelärarna om hur man skapar ett 

gott samarbete med vårdnadshavarna och vad man kan tänka på, exempelvis att man både kan ge 

föräldrarna tips om vad som fungerar på förskolan, men även fråga vad som funkar hemma. Då 

känner jag att man gör föräldrarna mer delaktiga och visar förtroende för dem. Innan jag gjorde den 

här studien så visste jag inte särskilt mycket om hur samarbetet med specialpedagog fungerar, 

eftersom det är något som vi varken läst någon litteratur om eller diskuterat speciellt mycket under 

utbildningens gång. Jag har genom den här studien fått reda på hur förskolelärare samarbetar med 

specialpedagog och att en specialpedagog kan hjälpa till med både material till barn i behov av 

särskilt stöd men kan även vara stöd i olika samtal för pedagoger.  

 

Slutsatser 
 

En övergripande slutsats som dras i den här studien är att alla informanter i den här studien, trots 

olika tid och erfarenheter i yrket har kunskaper men känner behov av ytterligare fördjupning för att 

kunna möta barn i behov av särskilt stöd och deras vårdnadshavare. 

 

En annan slutsats som kan dras är att läroplanen ställer stora krav på förskolan och dess anställda 

förskolelärare, om hur det ska arbeta för att stötta alla barn.  
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Medan förskolelärarna själva i praktiken har små möjligheter att påverka vilket stöd som kan ges till 

barn i form av extra resurser eller annat särskilt stöd utanför förskolan. 

 

 

En annan slutsats är att föräldrars delaktighet som är viktig för barnet, är något som förskolelärare 

kan bidra till men inte kan styra eftersom det beror mycket på hur delaktiga föräldrarna vill vara. 

 

Avslutande kommentar och förslag till fortsatt forskning 
 

Då jag inte hade så mycket tid till förfogande gällande denna studie så avstod jag från att en 

enkätstudie men även från observationer, samt att det inte passade till det jag skulle undersöka som 

jag beskrivit ovan. Jag kände att en kvalitativ studie med intervjuer passade bra till de ämne jag 

ville undersöka. Om jag hade haft mer tid till att göra vidare undersökningar om området så hade 

jag velat intervjua främst specialpedagoger för att se deras syn och erfarenheter på barn i behov av 

särskilt stöd, men skulle även vara intressant att intervjua vårdnadshavare till barn i behov av 

särskilt stöd för att få höra deras upplevelser och erfarenheter av förskolan, och hur de uppfattar 

kontakten med förskolan och andra instanser.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 
 

 

Allmänna frågor 

1.Hur länge har du jobbat som förskolelärare? 

2.Hur många barn respektive pedagoger finns det på förskolan du jobbar på? 

 

Specialpedagogik 

3.Har du läst specialpedagogik i din utbildning eller vidareutbildning? 

4.Finns det något område inom specialpedagogik du känner att skulle vilja veta mer om, som du 

saknar kunskap inom? 

 

Kriterier 

5.Vilka kriterier gäller för att ett barn ska bedömas ha  behov av särskilt stöd ? 

6.Är kriterierna något ni diskuterar på arbetsplatsen, eller följer ni någon ”mall”? 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

7.Kan du ge exempel på utmärkande drag som skulle kunna betyda att ett visst barn har behov av 

särskilt stöd? 

8.Kan du ge exempel på vad som görs i den här förskolan i arbetslaget som du nu jobbar i, för att 

förbättra verksamheten för barn i behov av särskilt stöd? 

 

Samarbete 

9.Kan du ge exempel på hur ni samarbetar med vårdnadshavare? 

10.Har förskolan tillgång till specialpedagog och i så fall hur sker samarbetet? 

 

Resurser och samtalshjälp 

11.Finns det andra former av extra resurser till barn i behov av särskilt stöd, och i så fall vilka? 

12.Har ni pedagoger fått något särskilt stöd,  eller samtalshjälp när ni haft barn i behov av särskilt 

stöd? 
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