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Abstrakt 
Svensk titel: ”De är ju dom som känner sitt barn allra bäst”- En kvalitativ studie om 

barn i behov av särskilt stöd samt samarbete med vårdnadshavare utifrån förskollärares 

perspektiv  

 

English title: “They are of course those who feel their child the very best”- A study on 

children in need of special support and cooperation with the guardians based preschool 

teachers' perspective 

 

Syftet med arbetet är att beskriva vad förskollärarna anser ligger till grund för att avgöra 

om barn är i behov av särskilt stöd och hur de arbetar med de barnen. I synnerhet hur de 

samarbetar med vårdnadshavare för att främja barns utveckling. 

 

Studien är kvalitativ och metoden som används för att besvara frågeställningarna är 

semi-strukturerade intervjuer. Urvalet av informanter är fem utbildade förskollärare som 

arbetar på olika förskolor i Sverige. Studiens resultat visar att förskollärare avgör om 

barn är i behov av särskilt stöd genom erfarenheter, mallar och genom att de ser att 

barnen på något sätt inte deltar i verksamheten på samma sätt som andra barn. Det som 

förskollärarna anser avgör om barn är i behov av särskilt stöd är: sociala, språkliga, 

motoriska, koncentrationssvårigheter samt svårigheter med bokstavskombinationer. Vår 

studie visar att förskollärare kopplar in andra professionella för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Dessutom ändrar de verksamheten samt inkluderar träningen till 

barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar även att förskollärarna anser att samarbetet 

med vårdnadshavare är betydelsefullt för att stödja barnets utveckling. De 

samarbetsformer som används är tamburkontakt, samtal med vårdnadshavare och 

professionella som är inkopplade till barnet, utvecklingssamtal samt extrainsatta samtal.  

Vid samtal anser förskollärarna att det är viktigt att vinna vårdnadshavares förtroende, 

ha en öppen och rak kommunikation, framhålla positiva saker, samt förmedla en känsla 

att vårdnadshavarna inte ska känna sig skyldiga.  

 

Nyckelord 
Barn i behov av särskilt stöd, samarbete, vårdnadshavare, förskollärare. 
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1 Inledning 
 

Det framträder en oro för och föreställning om att det kan vara 

känsligt att förmedla till föräldrar att det är något med deras 

barn som skiljer sig från andra barn (Palla, 2011:86). 

 

Förmodligen kan många verksamma förskollärare känna igen sig i citatet ovan. Frågor 

som väcks hos förskollärare gällande hur liknande samtal på förskolor kan vara, hur 

förskollärare på bästa sätt förmedlar sina tankar till vårdnadshavare och i vilka 

sammanhang ämnet ska tas upp. Samtalen är betydelsefulla då det ska ligga till grund 

för ett hållbart och utvecklande samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare för 

att främja barns utveckling.  

 

Detta arbete kommer beskriva hur förskollärarna avgör om ett barn är i behov av särskilt 

stöd på förskolan samt hur de arbetar med detta barn. Arbetet vill även beskriva 

förskollärares berättande gällande hur de samarbetar med deras vårdnadshavare för att 

främja dessa barns utveckling. Vi finner områdena intressanta då utbildningen har berört 

temat samt samarbetet med vårdnadshavare, dock har inte områdena berörts 

tillsammans. Under VFU- perioder har vi även uppmärksammat att samarbete med 

vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd behöver utvecklas gällande vilka 

samarbetsformer som används. Det krävs att förskollärare samarbetar i många former 

med vårdnadshavare. Förskollärare har under VFU- perioder uttryckt att de inte vet hur 

de ska samarbeta för att få ett bra samarbete med vårdnadshavare till barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

2 Bakgrund 
Arbetets aktualitet stöds av Renblad och Brodin (2014) som skriver att förskollärare 

känner att de inte får tillräckligt med kunskap om hur barn i behov av särskilt stöd bör 

hanteras på förskolan. De menar att förskollärare under sin utbildning inte har fått 

tillräckliga kunskaper gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd under deras 

utbildning och att de sedan upplever att de inte har tillräckliga kunskaper för att sträva 

mot förskolans läroplansmål. Författarna skriver även att pedagogerna i studien 

upplever svårigheter när det kommer till föräldrasamtalen då de ska beskriva utveckling 

hos barnet samt vilket stöd barnet skulle behöva (Renblad och Bordin, 2014). Härav blir 

det intressant att se hur förskollärare arbetar och samarbetar med vårdnadshavare.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) står det att: 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev 2016:5). 

 

Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som 

befinner sig i svårigheter av olika slag (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, rev 2016:11). 

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift 

innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn 
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får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Läroplan 
för förskolan Lpfö 98, rev 2016:5).  

  

I citaten ovan från förskolans läroplan står det att barn som behöver mer stöd ska få det, 

dock inte vilka barn som är i behov av särskilt stöd och varför de är det. Det står också 

att förskolan ska stötta vårdnadshavare i barnets utvecklingsprocess. Dock står det inte 

skrivet hur samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare ska gå till, vad som ska tas 

upp och i vilka sammanhang samarbetet ska ske. 

 

Sandberg och Nordling (2014) skriver att barn i behov av särskilt stöd har benämnts 

olika genom tiden. Tidigare har de benämnts barn med speciella behov, barn som 

behöver särskilt stöd och barn med svårigheter i barnomsorgen. Skillnaden på 

begreppen som har använts och begreppet som vi idag använder är orden med och i. 

Sandberg och Norling (2014) framhåller att då ordet med ersätts med ordet i syftar 

begreppet till att alla barn har samma grundläggande behov men att vissa barn är i 

behov av stöd för att få behoven tillgodosedda (Sandberg & Nordling, 2014).  

 

Sandberg och Norling (2014) skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan ses 

som en social konstruktion. Den sociala konstruktionen innebär att yrkesverksamma 

pedagogers värderingar, kompetenser och attityder väger in och skapar innehållet i 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. Dessutom lyfter författarna pedagogers egna 

svårigheter att hantera dessa barn, vilket kan göra att pedagoger behöver stöd (Sandberg 

& Nordling, 2014). Att begreppet barn i behov av särskilt stöd är en social konstruktion 

visas i Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) forskning. 

Författarna har gjort ett stort projekt som tar sin utgångspunkt i personer som är 

verksamma inom förskolan. Författarna skriver att de i sin forskning har fått fram tre 

olika aspekter gällande vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Första aspekten 

innefattar alla barn på förskolan, men belyser att vissa barn behöver mer stöd för att må 

bra och att stödet kan behövas permanent eller periodvis. Andra aspekten gällande vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd omfattar de barnen som har diagnos. Diagnosen 

måste finnas för att de ska vara i behov av särskilt stöd. Tredje och sista aspekten som 

författarna lyfter är att barn kan behöva stöd, trots att de inte har någon diagnos. Barnen 

behöver stöd för att klara av vardagen på grund av sina sociala, emotionella, 

intellektuella, psykologiska och eller fysiska svårigheter (Sandberg et.al, 2010). Härav 

finns det ingen entydig bild gällande vilka barn förskollärare avgör vara barn i behov av 

särskilt stöd. 

 

Palla (2011) skriver att pedagoger pekar ut barn i behov av särskilt stöd genom att 

avgöra om barn skiljer sig från andra barn. Förskollärarna utgår från vad ett barn borde 

kunna då de är i en viss ålder. En annan metod som pedagoger använder för att se det 

avvikande hos barn är genom att studera om barnet är lagom, varken för mycket eller för 

lite i personalens ögon. Samtidigt skrivs det att barn kan skilja sig lite jämfört med 

andra barn utan att pedagoger uppmärksammar det (Palla, 2011). Härav blir det 

intressant att undersöka om verksamma förskollärare avgör om barn är i behov av 

särskilt stöd genom att de ser att barnen skiljer sig från andra. Intressant är också att 

Asp- Onsjö (2012) skriver att elevers behov har setts ur ett kompensatoriskt perspektiv 

och ett kritiskt perspektiv genom åren. Det kompensatoriska perspektivet innefattar att 

svårigheterna läggs hos eleverna, testning av olika slag såsom intelligens är 

framträdande inom detta perspektiv. Det kritiska perspektivet lägger inte skulden hos 

barnet, det är skolans arbetssätt och miljö som ska anpassas till eleverna så att 

svårigheterna dämpas (Asp-Onsjö 2012). Intressant är om förskollärarna belyser 



  
 

3 

förskolans miljö som en orsak till avgörandet om barn är i behov av särskilt stöd likt det 

kritiska, om de lägger orsakerna hos barnen eller om de anser att en blandning av dessa 

perspektiv ligger till grund för avgörandet samt om de inkluderar barn i behov av 

särskilt stöd. I Salamanca-protokollet (UNESCO, 2006) som är bindande för Sverige 

framhålls betydelsen av inkludering gällande barn i behov av särskilt stöd. Protokollet 

framhåller att det inte finns några barn i behov av särskilt stöd, behovet av stöd är 

normalt. Att peka ut barn i behov av särskilt stöd går emot protokollet samt att 

exkludera barn i behov av särskilt stöd. Inkluderingen blir ett steg mot att förebygga 

diskriminerade attityder då dessa barns möjligheter synliggörs. År 1948 i allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna beslutades att samtliga människor har rätt till 

undervisning. FN beslutade 1993 om en regel gällande delaktighet och jämlikhet för 

samtliga människor som har ett funktionshinder. För att ge samtliga människor 

delaktighet och jämlikhet i undervisning betonas, som nämndes ovan, inkludering. 

Begreppet inkludering innefattar att skolan ska möta alla elevers behov så att de kan 

utvecklas och lära samtidigt som alla barns skillnader och likheter är normalt. Skolan 

ska anpassas för att tillgodose elevers olikheter. Härav blir det intressant att se om 

intervjuade förskollärare använder begreppet barn i behov av särskilt stöd vilket står i 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010) eller om de pratar om alla barns behov och 

framhåller barns likheter och möjligheter samt om de är för inkludering, vilket 

Salamanca-protokollet (2006) framhåller.  

 

Sammanfattningsvis finns det en problematik kring hur förskollärare avgör vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd. Det finns även en problematik kring att förskolan ska 

samarbeta med vårdnadshavare för att stötta alla barns utveckling. Detta då pedagoger 

inte vet hur de ska stötta barn i behov av särskilt stöd för att sträva mot förskolans 

läroplansmål. Problematiken grundar sig också i att förskollärare känner sig osäkra på 

hur de ska samarbeta med barnens vårdnadshavare. Studien kommer att lyfta 

problematiken för att verksamma förskollärare ska reflektera över vad som avgör om 

barn är i behov av särskilt stöd samt hur de arbetar med dessa barn. Detta för att alla 

barn ska få en likvärdig möjlighet till det stöd som vårdnadshavare och förskollärare 

samarbetar kring. Dessutom vill arbetet sprida tillvägagångssätten som förskollärare 

använder vid samarbete med vårdnadshavare som har barn i behov av särskilt stöd, så 

att en professionell trygghet skapas.  

 

2.1 Begreppsförklaring 

I vårt arbete kommer vi att använda oss av begreppet barn i behov av särskilt stöd. I 

arbetet räknas de barn som har en diagnos och de barn som inte har någon diagnos men 

som ändå behöver särskilt stöd i förskolan. Begreppets innehåll är hämtat från 

(Sandberg et.al, 2010) som lyfter att barn i behov av särskilt stöd är barn som kan ha fått 

en diagnos men även de som inte har fått diagnos. Svårigheterna kan bero på att barnen 

inte klara av vardagen då de har sociala, emotionella, intellektuella, psykologiska och 

eller fysiska svårigheter.  
 

När begreppet samarbete används syftar vi till den förklaring som Markström och 

Simonsson (2013) ger angående samverkan. Författarna skriver att pedagoger deltar i 

många olika sorters samtal med vårdnadshavare. Författarna lyfter två typer av samtal, 

informella och formella samtal. Det informella samtalet kännetecknas av spontana 

samtal mellan vårdnadshavare och pedagoger på förskolan. Formella samtal är samtal 

som planeras av pedagoger. Formella samtal har härmed ett klart syfte, och det finns en 

plan om vad som ska behandlas under samtalet och vilka som ska delta i samtalet 

(Markström & Simonsson, 2013). Samtal som går under formella och informella ramar 
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kommer detta arbete att syfta på då begreppet samarbete används. Begreppet samarbete 

används istället för samverkan då begreppet samarbete används i förskolans läroplan.  

 

I vårt arbete förekommer förkortningarna BUP och BVC. BUP är förkortning på barn- 

och ungdomspsykiatrin. BVC står för barnavårdscentralen (Riktlinjer till stöd för 

bedömning och behandling, 2015). Förkortningen TRAS kommer även att användas i 

arbetet. TRAS står för Tidig Registrering Av Språkutveckling och är ett verktyg för att 

se på barns språkutveckling (Espenakk, 2005). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är genom att intervjua förskollärare beskriva vad förskollärare anser 

ligger till grund för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd och hur de arbetar 

med barnen. I synnerhet hur de samarbetar med vårdnadshavare för att främja barns 

utveckling.  

  

Arbetet kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur avgör förskollärare om barn är i behov av särskilt stöd? 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd?  

 Hur beskriver förskollärare att de samarbetar med dessa barns vårdnadshavare 

för att främja barns utveckling? 
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4 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel ges en inblick i hur tidigare forskning och litteratur diskuterar barn i 

behov av särskilt stöd samt samarbete med dess vårdnadshavare.  

 

4.1 Barn i behov av särskilt stöd 

4.1.1 Förskollärares ansvar gällande barn i behov av särskilt stöd 

Ylvén och Wilder (2014) skriver att vårdnadshavare har huvudansvaret för sina barn. 

Samtidigt har pedagoger ett ansvar att delge vårdnadshavare information om barnets 

trivsel och utveckling. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2016) ska verksamheten 

syfta till att alla barn får en god grund till det livslånga lärandet. Vidare ska omsorg, 

fostran och lärande bilda en helhet utefter barnen och deras behov. Verksamheten ska 

enligt styrdokumentet tillämpas för alla barn, oberoende om de behöver extra stöd eller 

inte. Förskollärare som arbetar inom verksamheten är ansvariga för att alla barn ska få 

sina behov respekterade och tillgodosedda och att barnen därmed får känna sitt värde i 

att vara just den personen som det är (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016).  

 

Olika yrkesgruppers sätt att se på barn i behov av särskilt stöd har undersökts i en 

kommun av Lindqvist (2011). Studien sträcker sig från förskola till skola. Yrkesgrupper 

som deltar är lärare, förskollärare och rektorer. För att klargöra hur arbetsgrupperna i 

den studerade kommunen ser på arbetet gällande barn i behov av särskilt stöd använde 

författaren sig av enkäter som skickades ut till samtlig personal. Forskningen visar att 

förskollärare har svarat att de anser sig ha det största pedagogiska ansvaret gällande 

barn i behov av särskilt stöd. Andra personalgrupper ansåg att det är personal såsom 

specialpedagoger som har det största pedagogiska ansvaret för barn i behov av särskilt 

stöd. På en generell fråga om alla barn, inte specifikt riktad till barnen i behov av 

särskilt stöd, uppger 30 % av personalen att de inte möter barnens behov och 24 % av 

de resterande uppgav att de inte har kompetens att möta dem. I studiens diskussion lyfts 

att ett kompensatoriskt perspektiv i skolor och förskolor är rådande inom den studerade 

kommunen. Kompensatoriskt perspektiv innebär i denna studie att barnen får 

specialundervisning (Lindqvist, 2011). 

 

Demirkaya och Bakkaloglu (2015) syfte med studien var att undersöka vilken relation 

barn i behov av särskilt stöd och barn som inte är i behov av särskilt stöd har till sina 

lärare genom att samla in data från fältet, 40 förskollärare deltog. Studien är gjord i 

Turkiet, dock framgår det inte var i Turkiet. En relationsmodell användes, vilket innebär 

att undersöka om det finns samband mellan variablerna. Variablerna i denna studie var 

barn i behov av särskilt stöd och barn som inte är i behov av särskilt stöd. Studien visar 

att barn som är i behov av särskilt stöd inte får samma närkontakt med pedagogerna som 

den resterande barngruppen, utan att de ofta får ta mer konflikter och har oftast en 

konfliktrelation med pedagogerna. Författarna menar även att pedagogernas bemötande 

till barnen är viktigt. Vilket bemötande pedagogerna har till barnen som är i behov av 

särskilt stöd är beroende av vilken kunskap pedagogerna har om barnet samt vilken 

kunskapssyn som är rådande i personalgruppen (Demirkaya & Bakkaloglu, 2015). 

 

4.1.2 Normalitet och avvikelse 

När en individ möter en annan individ studerar de enligt Goffman (2014) varandra och 

placerar därefter varandra i specifika kategorier. Kategorierna som individerna placeras 

i medför att individerna förväntas vara och handla på speciella sätt, härmed tillskrivs 

individerna förväntningar utefter kategorisering. De förväntningar som en individ 

tillskrivs genom kategoriseringar kan följas eller tvärt om, inte följas. Om individen inte 
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följer förväntningarna som kategorin innehåller blir vi medvetna om vad den ständiga 

kategorisering är som vi människor utför (Goffman, 2014).  

 

Goffman (2014) belyser att kategorierna som en individ placeras i är beroende på vad 

som anses vara vanligt och naturligt i det rådande samhället. De individer som inte 

faller inom kategorin för det vanliga och naturliga hamnar i en kategori som benämnas 

avvikande. Författaren skriver vidare att personer som kategoriseras inom ramen för det 

avvikande har ett så kallat stigma. Det finns tre olika stigman. Det första är kroppsliga 

stigman som innefattar kroppsliga missbildningar av olika slag. Det andra stigmat 

benämner författaren som fläckar på den personliga karaktären och det tredje benämner 

författaren stambetingade stigman. Författaren belyser dock att det i verkligheten inte är 

någon klar linje mellan om en människa är avvikande eller går inom samhällets ramar 

för vad som anses vara normalt (Goffman, 2014). 

 

Människor som har ett stigma ställs ständigt inför frågan gällande om de ska dölja eller 

vara öppna med att berätta om avvikelsen. Författaren skriver att de olika sätten får 

konsekvenser. Barn som under sina första levnadsår skyddas mot stigman kan få svårt 

att möta det senare livet då de till exempel börjar skolan. De barn som möter sina 

stigman tänker ständigt på hur de uppfattas av omgivningen (Goffman, 2014). 

 

Enligt Goffman (2014) benämns de personer som står nära och har sociala band till 

individer med stigman för de visa. De visa personerna kan till exempel vara anhöriga 

eller personer som arbetar inom en viss institution och därmed sörjer för individens 

behov. De visa räknas ofta som en egen enhet av det omgivande samhället. Dessa 

personerna får likt de stigmatiserade leva med individens stigma. Exempel på hur de 

visa men också individer med stigma kan förhålla sig är genom att acceptera 

individernas stigman eller agera för att individers stigma inte ska synas (Goffman, 

2014) 

 

4.1.3 Kartläggning och åtgärder 

När pedagoger talar om att barn skiljer sig från andra barn utgår de ofta från vad ett barn 

bör kunna då det är i en viss ålder. Detta kopplas till utvecklingspsykologin som skriver 

fram vad ett barn bör kunna vid en viss ålder gällande till exempel motorik eller 

kognitiv utveckling. Ett annat sätt som pedagoger använder för att se det avvikande hos 

barn är genom att studera om barnet är ”lagom, alltså varken för mycket eller för lite” i 

personalens ögon. Samtidigt skrivs det att barn kan skilja sig lite jämfört med andra 

barn. Avgörande är att klyftan inte får blir för stor eller om det avvikande beteendet är 

konstant eller avlöses med något nytt avvikande beteende. Då pedagoger upplever att ett 

barn skiljer sig från andra tar de ofta kontakt med specialpedagoger (Palla, 2011). 

 

För att se vilket stöd barnet behöver yrkar Björck- Åkesson (2014) att en kartläggning 

av barnets behov behöver göras. Kartläggningen bör göras av personer som möter 

barnet och är med och ser de svårigheter som barnet i fråga stöter på.  Dessa personer 

kan också se vad det finns för resurser i omgivningen. Exempel på personer som är med 

barnet dagligen och kan hjälpa till vid kartläggningen är vårdnadshavare, pedagoger och 

barnet självt om så är möjligt. För att få kunskap om barnets svårigheter kan 

specialpedagoger och läkare hjälpa till vid kartläggningen. Efter kartläggningen av 

barnets svårigheter sätts prioriterade mål upp. En diskussion kring vad som är rimligt att 

uppnå på lång sikt är betydelsefullt så att målen som sätts upp inte är för stora.  De 

konkreta målen ska visa vad barnet kan göra när målen är uppnådda och en tidsram sätts 

ofta upp. Författaren lyfter att det i praktiken kan vara svårt att formulera mål och att 
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metod och mål ibland blandas ihop. Denna kartläggning behövs för att förskolechefen 

ska kunna tillgodose barnets behov (Björck-Åkesson, 2014). 

 

Björck-Åkesson (2014) skriver också att inom specialpedagogiken diskuteras ofta 

diagnoser då det gäller barns förutsättningar. Diagnoser ger information, men kan enbart 

ge mindre information om barns svårigheter gällande utveckling och lärande. Diagnoser 

som sätts på barn visar inte vilken metod som ska användas för att stödja barnet och 

metoderna som används tar oftast inte bort barnens svårigheter. Vidare lyfter författaren 

att diagnoserna kan ses som en inkörsport till det stöd som barn har rätt till, trots att det 

ovan lyftes att diagnoser enbart ger en sorts bakgrundsfakta om barnets behov (Björck-

Åkesson, 2014). 

 

Renblad och Brodin (2014) har intervjuat tre specialpedagoger i en kommun för att 

undersöka vilket stöd barn får. Det framkommer att en specialpedagog gett uttryck för 

att det finns osäkerhet gällande om de ska upprätta handlingsplaner till barn eller inte. 

Ytterligare en specialpedagog menar att pedagoger som arbetar i förskolan tar kontakt 

med specialpedagoger vid behov och att specialpedagogerna observerar det berörda 

barnet. Då observationer har gjorts diskuterar förskolans personal, specialpedagogen 

och vårdnadshavare fram mål tillsammans. Den berörda förskolläraren skickar sedan 

handlingsplanen till vårdnadshavaren för att se om de anser att något behöver ändras. 

Specialpedagogerna berättar vidare att de anser att arbetssätten inom förskolan är 

inkluderande, vilket innefattar att de åtgärder som ett barn med speciella behov får i 

förskolan kan tränas med samtliga barn så att en inkludering sker. Dock måste inte 

samtliga barn vara med många faktorer spelar in (Renblad & Bordin, 2014). 

 

4.2 Förskolans samarbete med vårdnadshavare 

4.2.1 Förskollärares ansvar vid samarbete 

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2016) står det att verksamheten ska vara ett stöd till 

barnens familjer gällande fostran, utveckling och lärande. Förskolans personal ska 

samarbeta med vårdnadshavare och samarbetet ska värna till att barnen utvecklas utifrån 

deras egna förmågor. Vidare skrivs det att förskolan ska sträva efter att skapa en 

tillitsfull relation med vårdnadshavare så att tiden på förskolan upplevs positiv för 

barnen. Arbetslaget, vilket inkluderar förskollärare ska samtala med vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i förskolan och i barnets hemmiljö. 

Förskollärare står som ansvariga för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och 

genomförande (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016). Under dessa samtal kan olika 

deltagare utöver vårdnadshavare vara med såsom specialpedagog och logoped 

(Markström & Simonsson, 2013). 

 

I Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013) står det att det är viktigt att alla 

vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande i förskolan, då de företräder sina barn. 

Vidare står det att förskolan ska ge vårdnadshavare möjlighet att ta del av information 

gällande verksamheten och barnen samt att de ska kunna utöva sin rätt till inflytande på 

olika sätt. Utvecklingssamtal tas upp som ett exempel till att delge vårdnadshavare 

information och ge dem möjlighet att framföra sina tankar. 

 

4.2.2 Samarbetsformer 

Markström och Simonson (2013) skriver att pedagoger deltar i många olika sorters 

samtal med vårdnadshavare. Författarna lyfter två typer av samtal, informella och 

formella samtalsformer. Det informella samtalet kännetecknas av spontana samtal 
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mellan vårdnadshavare och pedagoger på förskolan och sker varje dag. Samtalen 

handlar ofta enligt författarna om barnets vistelse på förskolan och samtalet kan 

påbörjas av både vårdnadshavare och pedagoger, de ger varandra information kring 

barnet såsom om det har sovit bra eller ätit mycket eller lite. Författarna belyser att 

denna samtalsform är viktig för barnets välbefinnande. Dessa informella samtal 

benämns också vardagssamtal och sker ofta vid lämning och hämtning i förskolans 

tambur. Informella samtal är extra betydelsefulla då ett problem har uppstått och allt inte 

hinner tas upp på till exempel utvecklingssamtal. 

 

Formella samtal är den andra typen av samtal som Markström och Simonsson (2013) 

lyfter, dessa samtal planeras av pedagoger. Formella samtal har härmed klart syfte, det 

finns en plan om vad som ska behandlas under samtalet samt vilka som ska delta i 

samtalet. Exempel på formella samtal är utvecklingssamtal. Författarna skriver att 

utvecklingssamtalet är en samarbetsform som används i förskolan. De belyser 

utvecklingssamtalets historia då författarna skriver om tre dokument som har varit 

rådande i förskolan. De tre dokumenten är det pedagogiska programmet, Lpfö98 och 

den reviderade Lpfö98 (2010). I det pedagogiska programmet benämndes dagens 

utvecklingssamtal för det enskilda samtalet. Det enskilda samtalet ska enligt författarna 

ha syftat till att komplettera de vardagliga samtalen som ägde rum på förskolor. 

Markström och Simonsson (2013) skriver vidare att i det pedagogiska programmet 

framhölls att vårdnadshavare skulle ges möjlighet att framföra sina åsikter. Lpfö98 är 

det andra dokumentet som har styrt förskolans verksamhet, det är förskolans första 

läroplan. I Lpfö98 benämns samtalen för utvecklingssamtal. I Lpfö98 visar Markström 

och Simonsson (2013) att utvecklingssamtal skulle utföras och att innehållet skulle 

belysa barns utveckling och lärande (Markström och Simonsson, 2013). I Lpfö98 som 

är reviderad skrivs det att förskollärare ansvarar för, ”utvecklingssamtalets innehåll, 

utformning och genomförande…” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016:13). Under 

utvecklingssamtalen är barnet i fokus. Samtalen ger pedagoger en bild av hur barnet är 

hemma samtidigt som vårdnadshavarna får en bild av hur barnet är på förskolan. 

Specifika och fokuserade samtal är en annan typ av samtal som pedagoger och 

vårdnadshavare använder för att till exempel följa upp det som bestämts under tidigare 

utvecklingssamtal om ett barn behöver stöd. Under formella samtal kan pedagoger och 

vårdnadshavare behandla en svårighet som de behöver finna lösningar till (Markström 

& Simonsson, 2013). Samarbete mellan vårdnadshavare och förskolans personal sker 

fortlöpande och fokuserar på barnens utveckling. Styrdokumentet belyser att alla ska få 

en god introduktion i verksamheten samt att utvecklingssamtal ska ges till 

vårdnadshavare minst en gång varje år. Förskolan ska även arbeta nära vårdnadshavarna 

och skapa ett förtroendefullt samarbete mellan de båda parterna (Läroplan för förskolan 

Lpfö 98, 2016). 

 

Kocyigit (2015) har forskat om vårdnadshavares delaktighet i förskolan. Författaren har 

utgått från semistrukturerade intervjuer. 10 förskollärare, 10 administratörer och 10 

vårdnadshavare har intervjuats för att klargöra vilka former av delaktighet föräldrar 

erbjuds att delta i. Resultatet visar att utbildningsmöten och individuella möten är den 

vanligaste formen av interaktion med föräldrar som anordnas av de undersökta 

förskolorna. Vårdnadshavares närvaro är också högst vid dessa tillfällen. Studien tar 

också upp konferenser och anslagstavlor som verktyg pedagoger använder för att 

samverka och informera vårdnadshavare. Dock är dessa två samverkansformer inte lika 

frekvent använda av pedagoger och vårdnadshavare. I studien har vårdnadshavare 

uppgett att de inte tar del av den form av samverkan och information lika mycket som 

utbildningsmöten och individuella möten. Faktorer som påverkar pedagogernas val av 
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samverkan med vårdnadshavare uppges bero på bland annat tid, pengar, interaktion och 

möjlighet till att lära känna vårdnadshavarna (Kocyigit, 2015).  

 

4.2.3 Samarbetets olika nivåer 

Hwang och Nilsson (2011) skriver om ett utvecklingsekologiskt synsätt som skapats av 

Urie Bornfenbrenner (1917-2005). Bornfenbrenner var intresserad av människor och 

samhällets relation. Han ansåg att andra synsätt enbart såg den enskilda personen och 

menade att personer och i detta fall ett barn behöver ses i ett större sammanhang då 

andra faktorer påverkar barnet i fråga såsom grupper organisationer och samhället som 

vi lever i. Bornfenbrenner utvecklade därför en teori som inte enbart ser det isolerade 

barnet utan också grupper, organisationer och det omgivande samhället som barnet lever 

i. Teorin som han skapade består av fyra olika nivåer, vilka han benämnde mikro-, 

meso-, exo-  och makronivå. Mikronivån är lägsta nivån och makronivån den högsta 

nivån. Mikronivån innefattar enligt författarna barnets närmaste kontaktnät, vilket oftast 

består av vårdnadshavare och eventuella syskon. Då barnet blir äldre räknas även 

förskolan och kamrater in i mikronivån. Författarna belyser att det är av betydelse att 

relationerna och samspelen inom denna nivå är väl fungerande för att barnen i fråga ska 

må väl. Mesosystemet tar sin utgångspunkt i kontakten och förhållanden mellan de olika 

grupperna i mikronivån. Det rör sig inte om en nivå som utvecklar barnets kontaktnät 

utan i centrum står relationerna inom mikronivån. Inom denna nivå skrivs det att elevers 

utveckling i skolan inte enbart styrs av skolmiljön och dess praktik utan även av hur 

eleven i fråga har det hemma, samt hur skolan och vårdnadshavarna kommunicerar och 

möter varandra. Det är betydelsefullt att vårdnadshavarna deltar på till exempel 

föräldramöten och liknande. Exosystemet nivå i Bronfenbrenner teori innefattar enligt 

författarna vårdnadshavares arbete och skolans personalantal och inte barnets kontaktnät 

såsom det skrevs om under makronivån. Författarna skriver att vårdnadshavares 

arbetssituation kan påverka barnens situation i hemmet. Makrosystemet är den sista och 

högsta nivån i Bronfenbrenners teori om samhället i stort, såsom politik och 

levnadsstandard och ekologiska frågor. Författarna skriver om den tiden då mödrar 

började arbeta, vilket påverkade barnens situation då mödrarna inte längre var hemma 

med barnen (Hawang & Nilsson, 2011). 

 

4.2.4 Samarbetes betydelse 

Renblad och Bordin (2014) skriver att ett bra samarbete mellan pedagoger och 

vårdnadshavare är viktigt samt att det finns en strävan efter att kunna ha en öppen och 

regelbunden dialog med vårdnadshavarna. Fokus ska ligga på möjligheter och inte på de 

svårigheter som finns kring barnet.  Renblad och Brodin (2014) menar att det är många 

föräldrar som mår dåligt över att hämta och lämna sina barn på förskolan när de enbart 

får höra dåliga saker kring barnet. Markström och Simonsson (2013) skriver att 

pedagoger vill skapa en bra relation och få vårdnadshavares förtroende. Om pedagoger 

lyckas bygga upp en grund menar författarna att det kan hjälpa dem att ta upp svåra 

saker gällande barnen. Förtroende kan även generera att vårdnadshavare öppnar sig för 

pedagogerna och öppet berättar om hur barnet är i hemmet. Informationen som 

pedagogerna får ta del av kan användas för att göra barnets vistelse på förskolan så bra 

som möjligt (Markström & Simonsson, 2013). Ylvén och Wilder (2014) pekar på att 

pedagoger kan behöva ta ett kliv tillbaka och ge föräldrarna utrymme och låta dem vara 

de experter som de är på sitt barn. Vid samverkan med vårdnadshavare som har barn i 

behov av särskilt stöd är det också extra viktigt att pedagoger lyssnar till föräldrars 

vardagssituationer och önskemål. Författarna belyser också att samverkan med 

vårdnadshavare som har barn med speciella behov ställer högre krav på pedagoger då 

det gäller flexibilitet och kompetens (Ylvén & Wilder, 2014).  
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Ytterligare en undersökning har gjorts av (Laluvien, 2010). Syfte var att studera hur 

lärare fattar beslut kring barn i behov av stöd. Författaren har intervjuat föräldrar och 

lärare och kommit fram till att pedagogerna ibland samarbetar med föräldrarna för att 

förstå barnets behov, dock händer det ibland att det inte finns något samarbete mellan 

pedagogerna och föräldrar, detta för att pedagogerna stänger föräldrarna ute. Vidare 

skriver författaren att föräldrarna och pedagogerna kan ha olika uppfattningar och 

tolkningar av vilka barn som är i behov av särskilt stöd, vilket kan leda till att det 

uppstår svårigheter i föräldrasamverkan (Laluvein, 2010).  
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5 Teori  
Under denna rubrik förklaras de teorier som vi kommer att utgå ifrån för att analysera 

arbetets resultat. Teorierna som används är kompensatoriskt, kritiskt perspektiv samt 

isärhållande- och partnerskapsperspektiv. Teorierna som benämns för kompensatorisk- 

och kritiskt perspektiv valdes för att kunna diskutera frågeställningen gällande hur 

förskollärare avgör om barn är i behov av särskilt stöd. Perspektiven ser olika på 

inkludering och exkludering, de står i motsats till varandra. De andra två perspektiven 

som tas upp, isärhållande samt partnerskap, används i arbetets teoridel. De används för 

att diskutera frågeställningen gällande hur samarbete med vårdnadshavare till barn i 

behov av särskilt stöd främjar barns utveckling. Perspektiven är betydelsefulla då de 

belyser detta samarbete utifrån två ståndpunkter, som även de står emot varandra.  

 

5.1 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

Asp-Onsjö (2012) beskriver hur skolan sett på elever som varit i behov av särskilt stöd 

genom tid. Ett sätt att se på barn som är i behov av särskilt stöd är genom ett 

kompensatoriskt perspektiv, detta perspektiv var rådande förr men enligt författaren 

förekommer detta perspektiv än idag. Inom det kompensatoriska perspektivet lades 

svårigheterna på eleven och det var dennes fel att svårigheterna uppstod. Speciella 

hjälpklasser fanns för dessa barn, vilket betyder att barn med svårigheter inte gick i 

samma klass som barn som inte var i behov av särskilt stöd. Tanken med hjälpklasser 

var att barnen som behövde särskilt stöd senare skulle komma till en klass där barn som 

inte behövde särskilt stöd gick. I det kompensatoriska perspektivet fanns ett intresse att 

hitta så kallade problemgrupper och därmed finna psykiska och fysiska förklaringar till 

varför barnen hade svårigheter. Ett kritiskt perspektiv har också varit framträdande 

vilket kritiserade det kompensatoriska perspektivet. Det kritiska perspektivet belyste 

skolans misslyckande om en elev inte presterade önskvärt, det var skolans och dess 

arbete som var fel organiserat. Skolans uppgift blev på så sätt att förebygga svårigheter. 

Det kritiska perspektivet kritiserade även att testa barnen genom till exempel 

intelligenstester, perspektivet menade att testning som utfördes på barn medförde att 

svårigheterna lades på barnet och inte på skolans arbetssätt och miljö. Genom det 

kritiska perspektivet blev begreppet inkludering framträdande, då alla elever skulle gå i 

samma klass. Författaren skriver att det kompensatoriska perspektivet med sitt fokus på 

diagnostisering åter är framträdande i dagens skola, vilket fokuserar på individer istället 

för gruppen (Asp-Onsjö, 2012).  

 

5.2 Isärhållande och partnerskapsperspektiv  

Isärhållande och partnerskap är två perspektiv gällande samarbete mellan 

vårdnadshavare och skola. Det isärhållande perspektivet innefattar att skola och hem är 

två olika platser där barn fostras, varav hemmet har till uppgift att se till att barnets 

grundläggande behov av trygghet och känslomässiga närhet tillgodoses. Skolan är 

platsen där social och intellektuell utveckling ska ske. Barnen går mellan dessa två 

platser men har tillhörighet till båda. Hemmet och skolan har olika utgångspunkter då 

läraren ska se alla barns bästa medan vårdnadshavarna enbart har i uppgift att se till sitt 

eget barn. Att det finns två olika platser med olika funktioner som barnet vistas i 

behöver inte vara något negativt för barnet utan kan ses som att världen uppfattas på 

olika sätt (Skolverket, 2014).  

 

Partnerskapsperspektiv är motsatsen till det isärhållande perspektivet ovan, likheterna 

mellan hemmet och skolan poängteras. Inom detta perspektiv sker det ett brobyggande 
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mellan hemmet och skolan. Samarbetet mellan skolan och hemmet bygger på en strävan 

efter att båda har ansvar för barnet och dess utveckling. Barnets vårdnadshavare är 

delaktig i skolan och tvärt om, detta då barnet tar med sig kunskap från skolan till 

hemmet och likaså från hemmet till skolan. Även samhällets påverkan räknas in under 

detta perspektiv. Skolan, hemmet och samhället ska ses som gemensamma nämnare i 

barnens utveckling. Inom detta perspektiv räcker det inte att vårdnadshavare deltar på 

föräldramöten, är med i föräldraråd eller liknande, det ska ske ett utbyte mellan 

parterna. För att vårdnadshavare och hemmets samarbete ska räknas till detta perspektiv 

ska inte heller lärarnas och vårdnadshavarnas roller delas upp i ett vi och ett dem. 

Partnerskapsperspektiv har här samarbete som utgångspunkt och vill överskrida de 

traditionella rollerna som säger att det är vi och dem (Skolverket, 2014).  
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6 Metod 
I detta kapitel beskrivs kvalitativ och induktiv forskning som används i vårt arbete. 

Under metodkapitlet presenteras val av metod, datainsamlingsmetodik, urval, 

genomförande, bearbetning av data, studiens trovärdighet samt etiska övervägande.  

 

6.1 Val av metod  

I arbetet har vi valt att göra en så kallad induktiv och kvalitativ undersökning för att 

söka svar på arbetets frågeställningar. Lantz (2014) skriver om induktiv forskning, 

vilket innebär att forskningen utgår från empiri. Allwood och Eriksson (2007) skriver 

att kvalitativa studier kännetecknas av att den inte använder sig av statistik utan att ord 

används som data. Denscombe (2016) skriver att i kvalitativa studier går forskningen in 

i individens uppfattningar och frågar om vad som ligger till grund för uppfattningarna. I 

kvantitativa studier frågar inte intervjupersonen om vad som ligger till grund för 

uppfattningarna, utan enbart om uppfattningarna. Kvalitativa studier utgår från färre 

informanter jämfört med kvantitativ, däremot ställer kvalitativa studier frågor som 

informanterna ska svara utförligt på, då det strävas efter att fånga informanternas 

individuella tankar. En nackdel är att kvalitativa studier har färre informanter än vad 

kvantitativa studier har respondenter (Denscombe, 2016). Dimenäs (2007) skriver att 

forskare i kvalitativa studier är lyhörda för informantens svar och är följsamma för att få 

ut mycket information utan att påverka. Vidare skriver författaren att i kvalitativa 

studier är det inte mängden av samma svar som redovisas. Betydelsefullt är 

informanternas variationer gällande uppfattningar och tanken bakom informanternas 

uppfattningar (Dimenäs, 2007).  

 

Efter ovanstående stycke anser vi att en induktiv och kvalitativa undersökning har fler 

fördelar än vad en kvantitativ undersökning har för att svara upp till arbetets 

frågeställningar. Detta anser vi för att frågeställningarna undersöker informanternas 

tankar och grunderna till tankarna samt variation vilket kvalitativa studier gör. 

Kvantitativa studier går inte in i intervjupersonernas tankar. Vi vill tillexempel inte ta 

reda på hur ofta de samarbetar med vårdnadshavare utan i vilka former de samarbetar 

samt hur samarbetena går till och hur de tänker kring det. En nackdel är att färre 

informanter deltar i studien om vi använder kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ 

studie. Det kan medföra att studien inte blir lika tillförlitlig som om en kvantitativ studie 

gjorts.  

 

6.2 Datainsamlingsmetodik 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av intervjuer. Denscombe (2016) skriver om att 

använda sig av intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuer är lämpliga för att få fram 

personernas egna uppfattningar och åsikter. Författaren beskriver olika typer av 

intervjumetoder såsom semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuaren 

använder sig av ett frågeformulär som ska diskuteras och informanten kan svara vad den 

vill, då frågorna som behandlas är öppna. Frågorna har ingen specifik ordning och 

informanterna kan tala relativt fritt inom ämnet. Vidare skriver författaren om 

personliga intervjuer som innebär att forskare och informant möts. Forskare och 

informant bestämmer när och var de ska ses.  Författaren belyser också att det är viktigt 

att säkerhetskopiera kvalitativa studier då intervjuerna inte går att ersätta (Denscombe, 

2016).  

Efter författarnas resonemang ovan har vi valt att använda intervjuer eftersom vi vill få 

fram personliga uppfattningar av de utvalda förskollärarna. Semistrukturerade intervjuer 
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valdes för att ha ett dokument med frågor som är kopplade till arbetets frågeställningar 

och studien syfte. Det medför att vi håller oss till ämnet och samtidigt kan 

informanterna berätta vad de vill och i viken ordning de vill. Personliga intervjuer 

valdes för att informanterna skulle komma till tals samt av praktiska skäl. Detta 

underlättade för att hitta tider när båda parter kunde. Intervjufrågorna var av så kallad 

öppen karaktär. Det medförde att informanterna kunde svara som de ville och inga svar 

togs för givna och påverka svaren. Intervjuerna spelades in på två enheter som en 

säkerhetsåtgärd. Därefter säkerhetskopierades våra intervjuer.  

6.3 Urval 

Denscombe (2016) skriver om hur urvalsprocessen kan gå till. Författaren belyser icke- 

slumpmässig urvalsprocess, vilket innebär att informanterna väljs ut och att deltagarna 

inte slumpmässigt deltar i studien. Författaren skriver att informanter som väljs ut inte 

kan överföras till en hel population och att icke- slumpmässiga urvalsprocesser används 

i kvalitativa studier. Denscombe (2016) visar också att det finns ett urval som benämns 

bekvämlighetsprincipen. Denna princip används då forskare väljer ut informanter som 

finns nära till hands (Denscombe, 2016).  

 

Icke- slumpmässig urvalsprocess som innebär att informanterna väljs ut har vi utgått 

från. Informanterna valdes för att vi strävade efter informanter som hade erfarenhet av 

barn i behov av särskilt stöd och samarbete med dess vårdnadshavare. Alla informanter i 

detta arbete har minst fyra års erfarenhet inom yrket och har mött fler än två barn som är 

i behov av särskilt stöd. Vi intervjuade förskollärare, då de enligt förskolans läroplan 

har det övergripande ansvaret för verksamheten. Bekvämlighetsprincipen valde vi att 

använda då vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuer på olika platser.  

 

De personer som valdes ut till informanter benämns i arbetet som förskollärare 1-5. 

Förskollärare 1 har arbetat som förskollärare i tio år, förskolan hon arbetar på ligger i 

centrum av en mindre ort. Förskolan är inte uppdelad i avdelningar. Förskollärare 2 har 

arbetat som förskollärare i fyra år, förskolan som hon arbetar på ligger på landet och har 

tre avdelningar. Förskollärare 3 har arbetat som förskollärare i sex år. Hon arbetar på en 

förskola som ligger i centrum av en stad, förskolan har fem avdelningar. Förskollärare 4 

har arbetat som förskollärare i åtta år. Förskolan som hon arbetar på ligger i utkanten av 

en stad och består av två avdelningar. Förskollärare 5 har arbetat som förskollärare i 20 

år och förskolan som hon arbetar på ligger i utkanten av en stad. På förskolan finns det 

två avdelningar.  

 

6.4 Genomförande 

Vår första kontakt med informanterna togs via ett telefonsamtal. Vi berättade för de 

blivande informanterna att vi studerar till förskollärare på Linneuniversitetet i Växjö 

och att vi skriver ett självständigt arbete som berör barn i behov av särskilt stöd. Vidare 

berättade vi att det självständiga arbetet utgår från förskollärares perspektiv. Samtalet 

avslutades med att vi frågade om vi fick lämna ett brev (se bilaga A) till dem med mer 

information så att de sedan kunde välja om de ville delta eller inte. Breven som 

pedagogerna mottog innehöll syftet samt studiens mål. I brevet bifogade vi också 

telefonnummer till oss som skriver arbetet, så pedagogerna kunde höra av sig med 

frågor och även meddela om de ville delta eller inte. När fem pedagoger meddelat att de 

ville delta intervjuade vi dem enligt uppgifterna som beskrivs i punk 6.2. 

 

När intervjuerna genomfördes valde vi att utföra dem på de olika förskolorna som 

förskollärarna arbetade på. Skälet var att förskollärarna på så sätt gavs möjlighet att vara 
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i en miljö de kände sig bekväma i samtidigt som de kunde visa oss dokument som de 

använde sig av. Vi skickade ut en intervjuguide med intervjuns huvudfrågor. Detta för 

att informanterna skulle få en överblick vad intervjun behandlade. När intervjuerna 

började valde vi att gå igenom en mall (se bilaga B) som innehöll huvudfrågorna som 

informanterna fått ta del av samt följdfrågor som vi önskade att informanterna skulle 

besvara. Innan intervjuerna startade belystes att förskollärarna kunde behandla frågorna 

i den ordning som de önskade. Under intervjuerna skrev vi ner nyckelord som 

informanterna gav samt ställde följdfrågor gällande det informanterna berättade om. 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning som sedan säkerhetskopierades samt 

sparades på USB-minne. 

 

6.5 Bearbetning av data 

Vid analysen läste vi igenom intervjumaterialet för att få en överblick. Malmqvist 

(2007) belyser att det är viktigt att överblicka datainsamlingen. Vidare skriver 

författaren att teman kan skapas utifrån den insamlade datan. Teman som väljs är 

baserade på uppgifter som informanterna gett ut. För att hitta tema och data som svarar 

upp till frågeställningarna, behöver data väljas ut som både talar för och emot 

frågeställningarna (Malmqvist, 2007).  

 

För att sortera och kategorisera den datainsamling vi hade fått ut av intervjuerna till vår 

studie valde vi att lyssna till de inspelade intervjuerna och transkribera den insamlade 

informationen ordagrant. För att transkriberingen skulle bli korrekt lyssnade vi igenom 

inspelningarna flera gånger. Därefter valde vi att följa Malmqvist (2007) förslag ovan. 

Detta genom att vi noggrant läste igenom vår data för att få en överblick så att teman 

kunde väljas ut. Vi valde teman utefter förskollärarnas samsyn och olikheter samt 

utefter vad som stämmer överens med våra frågeställningar. Efter att vi identifierat 

teman i analysen diskuterar vi vårt resultat med tidigare forskning och relevanta teorier.  

 

6.6 Studiens trovärdighet 

Allwood och Erikson (2012) skriver om allmänna kännetecken för trovärdighetskriterier 

och belyser två typer av områden. Första är att det som redovisas ska vara rimligt, andra 

är att studien ska vara väl genomförd. Författarna belyser att dessa två kriterier är vaga. 

Lantz (2014) skriver att det innebär att till exempel intervjuer som utförts stämmer 

överens med forskningsfrågorna. Författaren skriver också om tillförlitlighet, vilket 

betyder att stegen i undersökningen har gått rätt till, alltså att inga systematiska fel har 

gjorts (Lantz, 2014).  

  
I vår studie stärks trovärdigheten genom att intervjumetoden som vi har använt är av så 

kallad semistrukturerad art, där ett formulär med frågor har använts. Formuläret gör 

att trovärdigheten stärks då formulärets frågor är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Tillförlitligheteten stärks genom att förskollärarna fick ett brev där studiens syfte 

lyftes. Citat från informanterna används också i arbetets resultat för att öka 

tillförlitligheten. Vår handledare har också tagit del av stegen i arbetet samt våra 

transkriberingar för att stärka tillförlitligheten. Intervjufrågorna i vårt arbete var av så 

kallad öppen karaktär, förskollärarna kunde tala om huvudfrågorna utan att vi ledde in 

dem på önskat svar. Vårt bidrag genom denna studie bör vara överföringsbart då vi 

utgår från förskollärare som arbetar på fältet. Forskare som studerar liknande område 

kan känna igen resultatet som denna studie kommer fram till.  
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6.7 Etiska överväganden   

Hermerén (2011) tar upp vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav som ska beaktas 

vid forskning. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga som 

deltar i studien ska bli informerade om vad studien handlar om och vad studien ska 

användas till. Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva bestämmer om de 

vill delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna inte ska 

benämnas vid deras verkliga namn utan konfidentialiseras, samt att materialet också ska 

förvaras på en plats där det skyddas för obehöriga. Nyttjandeskravet innebär att 

informationen som informanterna har gett endast ska användas till studien (Hermerén, 

2011).  

 

Dessa krav uppfyllde vi genom att informera informanterna i ett brev vad studien hade 

för syfte. De fick sedan själva välja om de ville delta i studien eller inte, samtidigt 

framgick det att informanterna fick avbryta sin medverkan om så önskades. Vi belyste 

att deras riktiga namn inte skulle användas i arbetet, de skulle istället få fiktiva namn för 

att inte kunna identifieras. Datan som vi samlade in användes enbart till att besvara 

studiens frågor. Vi informerade också informanterna att studien skulle publiceras i 

DIVA portalen där studien är synlig.  
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7 Resultat 
I detta kapitel redovisas arbetets resultat. Materialet har vi kategoriserat i teman som 

svarar på våra frågeställningar; Hur avgör förskollärare om barn är i behov av särskilt 

stöd? Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd? Hur 

beskriver förskollärare att de samarbetar med deras vårdnadshavare för att främja barns 

utveckling? Resultatet är kategoriserat enligt följande huvudrubriker, hur förskollärare 

avgör om särskilt stöd behövs, hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd går till och 

samarbetsformer med vårdnadshavare. Under varje huvudrubrik sammanfattas svaren. 

 

7.1 Hur förskollärare avgör om särskilt stöd behövs  

I svaren från förskollärarna framkommer att alla barn kan vara i behov av stöd ibland. 

Förskollärare avgör om barn är i behov av särskilt stöd då barnen inte hänger med, inte 

klarar av verksamheten, då förskollärare ser att barnen ligger efter i utvecklingen, när 

det inte fungerar för barn samt då förskollärare ser att barnen upplever svårigheter i 

verksamheten. Utöver dessa sätt att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd använder 

förskollärarna erfarenheter och vissa förskollärare använder även mallar. De 

svårigheterna om förskollärarna anser är avgörande är sociala svårigheter, utåtagerande, 

språk, motorik, bokstavskombinationer och kommande diagnoser. 

 

7.1.1 Avgörande om barn är i behov av särskilt stöd i verksamheten 

Sammanfattningsvis avgör förskollärare om barn är i behov av särskilt stöd då de ser att 

barnen inte hänger med i verksamheten, när inte barnen klarar av verksamheten, då 

barnen ligger efter i utvecklingen. När det inte fungerar för något barn samt då 

förskollärare ser att saker kan vara jobbiga för barnen. De använder sina erfarenheter för 

att se det. 

 

Förskollärare 1 och 2 belyser att alla barn kan vara i behov av stöd ibland. Förskollärare 

1 berättar att hon uppmärksammar att barn är i behov av särskilt stöd när barnen inte 

hänger med i samlingar eller andra aktiviteter. Förskollärare 2 belyser liknande sätt att 

avgöra om barn är i behov av särskilt stöd då hon berättar att det är då barn inte klarar 

av verksamheten. Förskollärare 5 uttrycker att det är när det inte fungerar för något barn 

och berättar att de avgör om barn är i behov av särskilt stöd genom erfarenheter. 

Ytterligare en aspekt som förskollärare 1 tar upp är att barnen kan ligga efter i 

utvecklingen.  

 

Förskollärare 1, 3 och 5 berättar att familjesituationer kan göra att barnen behöver mer 

stöd. Förskollärare 3 avgör om barn är i behov av särskilt stöd genom att berätta: 

 
Så de är väl det som man ser just, miljön i sig, de är många som 

beter sig konstigt och det är ofta miljön o är de mer så märker 

man de tids nog.  

 

Förskollärare 4 lägger mer fokus på hur barnet upplever situationer och berättar att 

saker kan vara jobbiga för barnen. Förskollärare 4 uttrycker det: 

 
Då ser man här att liksom de här är ju lite jobbigt för de här 

barnet, de funkar ju inte så det funkar inte med andra barn o de 

funkar inte där 
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7.1.2 Avgörande genom att använda mallar och/eller magkänsla 

Förskollärarnas svar gällande användning av mallar varierar, några använder mallar och 

några gör det inte. De mallar som används är pedagogisk kartläggning, TRAS och mall 

gällande ansökningar av olika slag. Pedagogisk kartläggning innebär att 

dokumentationer görs för att se vad som är svårt för barnen. TRAS innebär att barnens 

språk kartläggs. Ytterligare sett att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd är genom 

att använda magkänsla. 

 

Förskollärarna uppger olika svar gällande om de använder mallar eller magkänsla för att 

avgör om barn är i behov av särskilt stöd på förskolan. Förskollärare 2, 4 och 5 uppger 

att de inte behöver mallar för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd. Samtidigt 

framkommer det att förskollärare 2 använder TRAS och förskollärare 5 använder 

pedagogisk kartläggning. Förskollärare 1 och 3 uppger att de använder mallar. 

Förskollärare 4 blir härmed den enda som inte använder mallar för att avgöra om barn är 

i behov av särskilt stöd.  

 

Förskollärare 5 berättar på ett ställe i intervjun att de inte använder sig av mallar men 

berättar senare att de ibland gör en pedagogisk kartläggning vilket hon sedan uppger 

kan liknas vid en mall. Den pedagogiska kartläggningen gör de för att ta reda på vad 

som är orsaken till behovet av stöd. Den pedagogiska dokumentationen består av 

vanliga observationer. Förskollärare 5 berättar även att de tidigare har använt sig av 

pusselbitar för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd. Idag görs det inte längre 

då barn utvecklas olika vilket hon belyser att barnen ska få göra. Förskollärare 5 

uttrycker det: 

 
som förr i världen hade man ju pusselbitar som skulle passa 

ihop som vi inte använder oss utav överhuvutaget ehh eftersom 

att barn ändå är olika, utvecklas olika och måste få göra de 

 

Förskollärare 2 uppger att de inte behöver någon mall för att se om barnen behöver stöd, 

samtidigt uppger även hon att de använder sig av en mall som benämns TRAS för att se 

om barnen behöver stöd i språket. Samtidigt berättar både förskollärare 2 och 5 att de 

uppmärksammar om barn är i behov av särskilt stöd utan mallar. De menar att de 

upptäcker behovet av stöd utan mallar. Förskollärare 2 uttrycker: 

 
En del stör ju väldigt mycket eller förstör konflikter eller sådär 

o de behöver man inga mallar eller så o se utan de märks ju.  

 

Förskollärare 1 och 3 använder sig av mallar. Förskollärare 1 uppger att de skickar in en 

ansökan gällande barn i behov av särskilt stöd samtidigt menar hon att det krävs att man 

har ett gott samarbete mellan olika instanser. Förskollärare 3 berättar att de använder sig 

av en mall innan de får kontakt med specialpedagog. Personalen skriver om barnets 

svårigheter och en plan för hur de på förskolan ska hjälpa barnet i det skedet. Sedan får 

de tillbaka pappret och har det inte blivit bättre då kontaktas specialpedagog. De 

förskollärare som uppger att de använder mallar poängterar likt de andra förskollärarna 

att de märker samt att de använder magkänslan för att avgöra om barn är i behov av 

särskilt stöd.    

 

Förskollärare 5 uppger också att de inte ska prata om barn utifrån ålder fast det är svårt 

att komma ifrån då hon menar att det är bra att kunna vissa saker i en viss ålder för att 

kunna gå vidare i sin utveckling.  
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7.1.3 Avgörande svårigheter som leder till särskilt stöd 

I intervjuerna framkom det att svårigheter som förskollärarna anser är avgörande är: 

sociala svårigheter, utåtagerande, språk, motorik, bokstavskombinationer och 

kommande diagnoser. 

 

Samtliga förskollärare berättar om sociala svårigheter som en aspekt gällande barn i 

behov av särskilt stöd men berättar om det olika. Förskollärare 2 berättar att samspelet 

med kamrater inte alltid fungerar vilket även förskollärare 4 belyser. Förskollärare 3 

belyser att barn i behov av särskilt stöd ofta uppmärksammas i samspelet med andra då 

det vistas många barn på förskolan.  

 

Förskollärare 1 och 5 ger en relativt entydig bild av att barnen kan ha svårt att leka och 

komma överens. Förskollärare 1 utvecklar det genom att berätta att barnen har svårt att 

finna kamrater samt att barnen har svårt att förstå lekkoder vilket kan göra att barnen 

blir utåtagerande, slåss och bråkar. Förskollärare 2 poängterar att barn kan vara 

aggressiva. Förskollärare 1 belyser att följderna av att barnen har sociala svårigheter kan 

vara att barnen förlorar kompisar samt att delaktigheten överlag minskar. Förskollärare 

1 uttrycker det:  

 
Allt de här sociala de är ju ingen som gärna vill att man ska va 

med om man bara slås sig fram heller … så man tappar ju både 

kompisar o sen tappar man ju delar av delaktigheten överlag  

 

Språket är en aspekt som alla förskollärare lyfter, förskollärarna menar att barnen 

behöver ett språk för att kunna kommunicera. Förskollärare 5 uttrycker att det kan 

handla om både uttal och ordförståelse. Förskollärare 1 berättar att det är viktigt att veta 

om barn som är tvåspråkiga kan sitt hemspråk. Förskolläraren tycker att det är en 

skillnad om barnet har svårigheter i både sitt hemspråk och sitt andraspråk. Hon ser inte 

svårigheterna som lika stora om barnen enbart har svårigheter i ett av de två språken.  

 

Ytterligare aspekter som tas upp av förskollärare 4 och 5 är motorik. Förskollärare 3 

belyser bokstavskombinationer och kommande diagnoser samt berättar att barn oftast 

inte får någon diagnos i förskolan utan att det kommer i senare åldrar, vilket även 

förskollärare 4 belyser. Förskollärare 5 uttrycker att barn i behov av särskilt stöd kan ha 

svårt att styra sina impulser. Förskollärare 2 berättar att barn kan ha svårt att 

koncentrera sig, vilket hon menar märks under dagen. Förskollärare 2 uttrycker det:  

 
de beror ju på vad de är för problem dom har eller dom här som 

har väldigt svårt o koncentrera sig o speedade … de märks ju 

hela dagen kan man ju säga vissa dagar märks de ju hela tiden 

 

7.2 Hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd går till 

Professionella som förskollärarna kopplar in gällande barn i behov av särskilt stöd är 

specialpedagog, barnhälsoteam, BVC, logoped, talpedagog, barnhabiliteringen samt 

BUP. Att ändra verksamheten till barn i behov av särskilt stöd belyser personalen. De 

anser att de ska anpassa verksamheten utefter barnens intressen samt att pedagogers 

förhållningsätt kan behöva ändras. Några förskollärare menar att de är för inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd i barngruppen. De menar att andra barn kan vara med i 

träning som berör barn som är i behov av särskilt stöd.  
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7.2.1 Arbete med andra professionella 

Professionella som förskollärarna kopplar in gällande barn i behov av särskilt stöd är 

specialpedagog, barnhälsoteam, BVC, logoped, talpedagog, barnhabiliteringen samt 

BUP.  

 

En typ av resurs som kopplas in gällande barn i behov av särskilt stöd är 

specialpedagog, alla förskollärare berättar att de får hjälp av den resursen. Däremot är 

det olika hur de tar kontakt med specialpedagogen. Förskollärare 4 berättar att de i 

första hand diskuterar barn i behov av särskilt stöd i ett så kallat barnhälsoteam, detta 

team består av personal från fler förskolor. Tanken är att de ska kunna hjälpa varandra 

och lösa mycket själva, dock finns det en specialpedagog knuten till teamet. 

Förskollärare 4 berättar:  

 
nu har vi börjat med ett sånt här barnhälsoteam då där vi lyfter 

sånna här frågor om vi har något barn som vi liksom har lite 

funderingar kring då, som liksom sticker ut lite på det ena eller 

andra viset då och då så tar de upp det där och då så diskuterar 

de hur vi kan göra här eller om vi ska ta det vidare till 

specialpedagog då. Ja och sen kan det vara så att 

specialpedagogen så frågar man föräldrarna då om 

specialpedagogen kan komma hit eller vi kan bara diskutera 

med henne då.  

 

Förskollärare 2 berättar att de måste ha föräldrars samtycke om en specialpedagog 

kopplas in. Förskollärare 3 berättar att de har en mall på förskolan som de fyller i och 

ger till sin chef och sedan får de tillbaka dokumentet och har det skett en utveckling 

kontaktas ingen specialpedagog men om det inte har blivit bättre kontaktas 

specialpedagog. Förskollärare 3 berättar vidare att förskolan tidigare kunde kontakta 

specialpedagog utan att det gick genom förskolechefen, vilket hon tyckte fungerade 

bättre.  

 

Förskollärare 1, 2 och 5 berättar att de har kontaktat logoped och talpedagog samt BVC. 

Förskollärare 2 och 5 uppger också att de har haft kontakt med barnhabiliteringen 

gällande barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 5 berättar också att de haft kontakt 

med BUP. 

 

7.2.2 Ändra verksamheten 

Sammanfattningsvis innebär rubriken ändra verksamheten att personalen anser att de 

ska anpassa verksamheten utefter intresset hos barnen som är i behov av särskilt stöd 

samt att pedagogers förhållningsätt kan behöva ändras.  

 

Förskollärare 2, 4 och 5 anser att det är av stor betydelse att titta på verksamheten och 

anpassa den utefter barnen som är i behov av särskilt stöd. Förskollärare 5 berättar: 

 
Nej man måste kolla miljön självklart, verksamheten aldrig 

barnet 

 

Förskollärare 5 berättar vidare att det är personalens förhållningsätt eller något med 

miljön som behöver ändras. Förskollärare 4 berättar också att miljön kan behöva ändras. 

Ett exempel ges angående ett barn som talar hemma men inte på förskolan. 

Förskollärare 4 berättar: 
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Då är de ju något med miljön då, och sen asså de ja man får ju 

jobba med miljön de är ju de man kan göra, man kan ju liksom 

de är ju allting runtomkring som vi, som man försöker göra 

nånting åt.  

 

Förskollärare 2 berättar att barnen som behöver särskilt stöd kan tycka att vanliga 

samlingar är tråkiga, personalens uppgift är att fånga dem. Hon menar att barnets 

intresse är det som ska utgöra fokus i verksamheten och att personalens uppgift är att 

koppla in verksamhetens mål. Förskollärare 2 berättar: 

 
dom kanske tycker de är jättetråkigt me vanlig samling då måste 

vi hitta nåt som fångar dom, vill dom till exempel bara snickra o 

bygga då får ju vi göra de o så får ju vi ta in allt annat i de 

liksom o ta med samarbete där o så.  

 

7.2.3 Inkludering 

De flesta förskollärare berättar varken om de inkluderar eller exkluderar barn i behov av 

särskilt stöd, de förskollärare som berör ämnet är för inkludering i barngruppen. De 

menar att andra barn kan vara med i träning som berör barn som är i behov av särskilt 

stöd.  

  

Gällande att inkludera träning till barn i behov av särskilt stöd i barngruppen skiljer sig 

svaren. Förskollärare 5 berättar att det barnen behöver träna på inte alltid kan inkluderas 

till samtliga barn. Barnen som är i behov av det särskilda stödet kan ha svårt att vara i 

hela barngruppen. Däremot poängterar hon att barnet inte ska träna ensam utan 

tillsammans med en liten grupp barn. Förskollärare 5 berättar: 

 
Oftast inte alla barn eftersom att de kan va där de brister i den 

stora gruppen, men däremot behöver inte barnet va självt 

utmärkande utan göra de med en liten grupp o så.  

 

Förskollärare 4 belyser vikten av att träna med samtliga barn och ger ett exempel 

gällande barn som har svårt med uttal. Hon menar att ramsor och liknande stimulering 

då tränas med samtliga barn.   

 

7.3 Samarbetsformer med vårdnadshavare 

Samtliga förskollärare anser att samarbetet med vårdnadshavare gällande barn i behov 

av särskilt stöd är väldigt viktigt. De samarbetsformer som används är tamburkontakt, 

samtal med professionella, utvecklingssamtal samt extra insatta samtal.  Fokus i 

samtalen är barnet, hur personalen ska arbeta med barnet och processen runt dem. 

Förskollärarna uppger att de ibland möter vårdnadshavare som inte vill samarbeta 

gällande sitt barn när de upptäcker vissa svårigheter på förskolan. Detta tror de beror på 

att vårdnadshavarna inte vill se sina barns svårigheter eller att vårdnadshavarna inte ser 

det hemma. Om vårdnadshavarna vill samarbeta eller inte kan bero på hur 

förskollärarna lägger fram det till vårdnadshavarna 

 

7.3.1 Samarbetets betydelse  

Enligt förskollärarna är samarbetet med vårdnadshavare en viktig aspekt. Utan 

samarbetet skulle inte arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungera. Samarbetets 

betydelse är också positivt när vårdnadshavare och förskollärare arbetar likt varandra. 

Förskollärarna uppger att det kan vara en skillnad gällande samarbetet med 
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vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd jämfört med de som inte har barn i 

behov av stöd. Däremot belyser förskollärarna inte varför det är så. 

 

Samtliga förskollärare belyser samarbetet med vårdnadshavare som betydelsefullt de 

menar att samarbetet med vårdnadshavarna är väldigt viktigt i arbetet. Förskollärare 1 

uttrycker det som att:  

 
Samarbetet de är ju A o O med föräldrarna de är ju dom som 

känner sitt barn allra bäst anser ju ja och man måste ha dom 

med sig o liksom vi är ju ett komplement till hemmet så vi 

måste ju liksom kunna ge föräldrarna o dom måste kunna ge 

tillbaka också så samarbetet måste vi ju ha.  

 

Förskollärare 1,3,4 samt 5 berättar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte 

skulle fungera utan samarbetet med vårdnadshavarna. Aspekter som tas upp är att de 

inte får koppla in professionella så som specialpedagog utan vårdnadshavares 

godkännande samt att det blir en dubbel påverkan om ett samarbete sker.  Förskollärare 

5 uttrycker:  
 

Jag tycker att det är en förutsättning för att de ska funka 

överhuvudtaget.  

 

Förskollärare 4 uttrycker att arbetet blir svårt om förskolan inte har med sig föräldrarna. 

Det belyser förskollärare 3 genom att berätta att de inte utan vårdnadshavares samtycke 

kan koppla in andra professionella till ett specifikt barn. Därmed kommer de inte framåt 

i arbetet. Vidare berättas att om de kämpar på förskolan vill de att vårdnadshavarna ska 

försöka hemma med. Detta poängterar även förskollärare 5 då hon menar att hon inte får 

göra någonting utan att ha vårdnadshavarna med sig. Hon ser även samarbetet som en 

vinst då hon menar att det blir en dubbel påverkan när man arbetar likadant hemma som 

på förskolan. Förskollärare 1, 4 och 5 belyser vikten av att arbeta åt samma håll som 

vårdnadshavarna, de menar att om samtliga arbetar åt samma håll så gynnar det barnets 

bästa. Förskollärare 5 beskriver det som: 
 

Är man samspelta o har en samsyn, samma förhållningsregler, 

förhållningsätt, att man förstår att detta hjälper barnet så tror jag 

att man har dom bästa förutsättningarna.  

 

Att samarbetet med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd och till de andra 

vårdnadshavarna kan skilja sig åt är något som förskollärare 1, 2 och 3 belyser. 

Förskollärarna anser att det oftast blir ett närmare samarbete med de vårdnadshavarna 

till barn i behov av särskilt stöd då det oftast blir fler samtal med dessa vårdnadshavare. 

Förskollärare 2 uttrycker: 

 
oftast så kommer man närmare dom här föräldrarna för att man 

har mer samtal, man har mer ingående samtal och kanske mer 

utelämnande för dom är de ju mer utelämnande på nåt sätt ja vet 

inte men ja känner att man kommer oftast så kommer man dom 

närmare 

 

Förskollärare 4 menar att samarbetet med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt 

stöd inte skiljer sig särskilt mycket till andra vårdnadshavare. Det är mest är genom de 

extra insatta samtalen som äger rum med dessa vårdnadshavare. Förskollärare 5 berättar 
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att de kan ha en mer kontinuerlig kontakt med dessa vårdnadshavare fast samarbete kan 

vara lika bra till alla. Förskollärare 5 uttrycker det:  

 
de tycker jag inte, tycker att de kan va ett lika bra samarbete 

ändå sen kanske man ha kontinuerligare kontakt med dom 

vårdnadshavare som i alla fall dom här samtalskontakterna än 

dom som inte har de behovet.  

 

7.3.2 Hur samarbetet går till 

De samarbetsformer som används av förskollärare är så kallad tamburkontakt vilket 

innefattar att ett samarbete sker vid hämtning och lämning av barnet med fokus på till 

exempel hur dagen har varit. Ytterligare en samarbetsform är när professionella kopplas 

in och de samtalar tillsammans för att stödja barnet. Utvecklingssamtal är den tredje 

formen av samarbete, vilket de är ålagda att ha.  Extra insatta samtal är den sista formen 

som förskollärare använder. De använder dem om de vill ta upp något som inte kan 

vänta till exempelvis utvecklingssamtal. Fokusen i samtalen är barnet, hur personalen 

ska arbeta med barnet och processen runt dem. Betydelsefullt anser förskollärarna är att 

ha fakta kring det som diskuteras. 

 

Att samtala med vårdnadshavare vid hämtningar och lämningar gällande barn i behov 

av särskilt stöd är en samarbetsform som samtliga förskollärare uppger att de använder 

sig av. Vid hämtningar och lämningar fokuserar förskollärarna på hur dagen har varit. 

Förskollärare 3, 4 och 5 belyser att denna samarbetsform används till samtliga 

vårdnadshavare. Förskollärare 4 uttrycker samarbetsformen genom att säga:  

 
Samma sak som man berättar för alla föräldrar liksom när de 

kommer, hur dagen har varit och om de ha hänt något speciellt 

eller så, så de skiljer ju inte sig åt så mycke. 

 

Förskollärare 1,2 och 3 berättar vidare att vårdnadshavare och personal har en djupare 

kontakt om båda parter vet att barnet är i behov av särskilt stöd.  Förskollärare 3 och 4 

berättar också att de inte pratar med vårdnadshavare då barnen hör. Känsliga ämnen 

eller situationer är något som förskollärare 5 tar upp att de inte samtalar om vid 

hämtningar och lämningar.  

 

Samtliga förskollärare som intervjuats har även samtal där vårdnadshavare och personal 

från annan institution deltar. De berättar att de haft möten med vårdnadshavare och att 

en specialpedagog då varit med. Förskollärare 4 berättar att möten leds av 

specialpedagogen som i det skedet informerar hur personalen arbetar med barnet som är 

i behov av särskilt stöd och hur arbetet uppfattas. För att specialpedagogen ska kunna 

informera vårdnadshavarna hur personalen arbetar gör specialpedagogen observationer. 

Förskollärare 4 berättar vidare att de tre parterna under mötet har en öppen dialog, då de 

vet hur parterna tänker.  Förskollärare 4 berättar: 

 
specialpedagogen som håller i mötet då och ja hon är här då 

kanske och gör eh observerar och är med här på förskolan 

kanske en förmiddag då och senså har vi möte med föräldrarna 

och så säger hon liksom lite berätta för dem hur det går och vad 

vi gör och så hjälper hon ju oss då, hur vi ska jobba och ja 

 

Förskollärare 3 pekar på att samarbete med de tre parterna som belystes ovan kan 

utvecklas och sedan inbegripa samtal med BUP och rehab. Personalen från förskolan 
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deltar också under samtalen ibland. Förskollärare 5 berättar att de till en början 

samarbetar med instanser som BUP eller specialpedagog utan vårdnadshavares 

samarbete, dock kopplas de in senare. Förskollärare 5 uttrycker det:  

 
oftast samarbetar vi i samtal eh om man säger att det är 

specialpedagog eller bup eller nånting som är inblandat då e de 

oftast så är vi själva först som personal men sen så involverar 

man alltid föräldern också eh för att få samma information 

liksom från specialpedagoger eller från bup då eller om dom har 

gjort någon utredning bup så får vi ta del av den också så eh  

 

Förskollärare 2 berättar också att rehab varit inkopplade i samarbetet och belyser att 

även talpedagog och rektorn kan vara inkopplad. Förskollärare 1 berättar att 

vårdnadshavare kan ha kontakt med andra instanser utanför förskolan och att det då är 

betydelsefullt att vårdnadshavare återkopplar information gällande vad de arbetar med 

till förskollärarna. Förskollärare 1 belyser också att ett samarbete mellan 

vårdnadshavare, personal och logoped förekommer. Samtidigt belyser förskollärare 1 att 

flera olika institutioner kan delta under samma möte så alla får samma information.  

 

Samtliga förskollärare berättar att de samarbetar med vårdnadshavare under 

utvecklingssamtal, förskollärare 5 berättar att de är ålagda att ha utvecklingssamtal. 

Förskollärare 3 berättar att de brukar ha ett utvecklingssamtal per termin, dock belyser 

förskollärare 3 och 5 att de ibland har fler utvecklingssamtal med vårdnadshavare som 

har barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 1 svar skiljer sig från de andra då hon 

poängterar att de inte ska vänta på utvecklingssamtal om något behöver samtalas om, 

utan föredrar att ta det direkt med vårdnadshavarna. Förskollärare 3 belyser att under 

utvecklingssamtal sammanfattas barnets vistelse under en termin. 

 

Ytterligare en typ av samarbetsform som förskollärare 1 lyfter är att bjuda in till möte 

om det händer något som de inte vill vänta med till nästa utvecklingssamtal. Det 

framhålls att inte vänta för länge med att berätta om sådant som hänt för 

vårdnadshavare. Förskollärare 5 berättar om ytterligare en samarbetsform, gällande 

uppföljning från tidigare möten. Dessa möten sker olika tätt.  

 

Under samarbetsformerna är barnet i fokus på olika sätt enligt samtliga förskollärare.  

Förskollärare 5 belyser att det är viktigt att fokusera på fakta genom till exempel 

observationer. Förskollärare 1, 3 och 4 belyser att fokus ska ligga på barnen och 

processen runt dem. Förskollärare 1 menar: 

 
fokus är ju barnet o processen runt omkring att man ser stegvis 

vad gör vi vad behöver vi jobba mer på o vad har hänt under 

tiden så att man hela tiden ser ah dom här olika stegen framåt 

eller bakåt 

 

Förskollärare 4 belyser att arbetet fokuseras på hur personalen arbetar med barnet på 

förskolan och att specialpedagog kan ha gjort observationer för att kunna berätta om det 

för vårdnadshavarna. 

 

7.3.2.1 Dokumentation vid samarbete 

Samtliga förskollärare dokumenterar på något sätt barn i behov av särskilt stöd. Vissa 

skriver handlingsplaner vilket innefattar hur de ska arbeta. Ytterligare ett sätt att 
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dokumentera är att skriva upp vad som har sagts på möten, vad de ska ha för mål samt 

hur de ska arbeta.  

 

Förskollärare 3 och 5 dokumenterar genom att skriva handlingsplaner, vilka innehåller 

hur de ska arbeta. Förskollärarna berättar vidare att alla som arbetar med barnet ska 

känna till hur de ska arbeta med barnet som är i behov av särskilt stöd för att utmana 

det. Förskollärare 3 uttrycker det:  

 
Sen upprättas det alltid en handlingsplan, på de här barnen. Hur 

man ska, hur det ska fungera i gruppen hur vi ska kunna utmana 

han eller hon. Ja hur vi ska gå tillväga sen får man ju liksom 

upprätthålla den här, för det kan ändras. 

 

Förskollärare 4 berättar att specialpedagogen skriver dokumenten på hennes förskola 

under möten med vårdnadshavare. Dokumentationen som skrivs innefattar vad som har 

tagits upp på mötet, vad de ska ha för mål samt hur de ska arbeta. Förskollärare 4 

berättar att dessa dokument följs upp och att personalen som arbetar med barnet samt 

föräldrarna arbetar utefter dokumentet. 

 

Förskollärare 2 berättar att de dokumenterar för att komma ihåg vad som sägs på möten 

med vårdnadshavare och för att kunna visa sina kollegor som inte var med på mötet. De 

kollegor som får ta del av dokumentationen är personalgruppen eller enbart personalen 

som arbetar på avdelningen som det berörda barnet går på. Förskollärare 1 framhåller 

vikten av att dokumentera allt som de gör och att det är viktigt att ha alla papper på ett 

ställe, såsom papper de får av specialpedagogen. Hon berättar också att de använder 

dokumentation för att titta på vilka tidigare insatser de har gjort och för att se vad de 

behöver arbeta vidare med. De som arbetar med barnen och vårdnadshavarna är de som 

arbetar utefter dokumentationen. Förskollärare 1 uttrycker det: 

 
dels så är de ju jätteviktigt med dokumentationen att man 

dokumenterar allting man gör o samla på sig allting så att man 

har de liksom på papper vad man gör för insatser hela tiden 

kanske även lite små anteckningar under tiden vad händer med 

barnet hur utvecklas de o hur utvecklar de sig inte o att man alla 

papper som vi får in från special pedagog föräldrar underskrift 

att man samlar allting så att man har de liksom 

 

 

7.3.3 Vårdnadshavare som inte vill samarbeta 

Förskollärarna uppger att de ibland möter föräldrar som inte vill samarbeta gällande sitt 

barn när de upptäcker vissa svårigheter på förskolan. Detta tror de beror på att 

vårdnadshavarna inte vill se sina barns svårigheter eller att vårdnadshavarna inte ser det 

hemma. Om vårdnadshavarna vill samarbeta eller inte kan bero på hur förskollärarna 

lägger fram det till vårdnadshavarna. Förskollärarna belyser att det är viktigt att 

fokusera på att det är förskolan som behöver hjälp och inte det enskilda barnet. 

 

Samtliga förskollärare uppger att de mött vårdnadshavare som inte vill samarbeta då 

förskolan upptäcker att deras barn har vissa svårigheter. Förskollärare 1, 2, 3 samt 5 tror 

att det handlar om att vårdnadshavarna inte vill acceptera att deras barn har någon 

svårighet. Förskollärare 5 uttrycker det som: 
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Jag tror att det handlar om acceptansen att man att de är svårt att 

acceptera att de är ett barn som har nånting som är avvikande.  

 

Förskollärare 3 ger en annan synvinkel gällande vårdnadshavarna som inte vill 

samarbeta. Hon menar att vårdnadshavarna inte ser att barnen behöver särskilt stöd 

hemma. Hon tror det kan bero på att vårdnadshavarna hjälper sina barn på ett annat sätt 

hemma än vad de gör på förskolan. Förskollärare 3 uttrycker det: 

 
Nej alla vill inte, då vill man inte se det, man vill inte se att sitt 

barn har brister, att de har svårt för någonting. Det är nog svårt 

att få den tanken att det faktiskt är sant även om man har anat. 

Då förstår jag att det är stopp, det här stämmer inte. Man kan 

nog ha missat det hemma för att man kanske curlar sina barn på 

ett annat sätt än vad man gör här. 

 

Förskollärare 2 och 4 anser att det beror på hur man lägger fram det till vårdnadshavare. 

Förskollärare 2 framför betydelsen av att personalen vill hjälpa vårdnadshavarnas barn 

för att det ska gå bra för barnet framöver. Förskollärare 4 lägger inte fokus på barnet 

utan på personalen, de berättar att det är de som behöver hjälp. 

 

Förskollärare 5 berättar att när vårdnadshavarna inte vill se svårigheterna hos sitt barn 

så brukar hon filma barnet för att sedan kunna visa vårdnadshavarna filmklippet och 

samtala kring det. Hon menar om man bjuder in vårdnadshavarna i verksamheten för att 

se sitt barn blir de inte samma sak då barnet är annorlunda när vårdnadshavarna är i 

närheten. Genom filmningen kan vårdnadshavarna få en rättvis bild av sitt barn.  
 

7.3.4 Förhållningsätt vid samarbete med vårdnadshavare 

Inom den relationella kategorin anser förskollärarna sammanfattat att det är viktigt att 

vinna vårdnadshavares förtroende, ha en öppen och rak kommunikation, framhålla 

positiva saker, samt förmedla en känsla att vårdnadshavarna inte ska känna sig skyldiga.  

 

Förskollärare 3 och 4 berättar att de bemöter vårdnadshavare till barn i behov av särskilt 

stöd som vem som. Förskollärare 2 betonar på flera ställen i intervjun att det är viktigt 

att vinna vårdnadshavarnas förtroende. Hon uttrycker: 
 

förtroende är ju alltid bra, o har man föräldrarnas förtroende 

så gynnar de ju deras syn på förskolan också, ja menar de 

händer jätte mycket jobbiga saker o så där o de är inte roligt 

o berätta de varje dag att de har hänt konflikter o att de har 

hänt jobbiga saker o att idag är han arg på mej för att skällt 
på han ella så men har man ett ska ja säga ett bra samarbete 

o dom vet hur de är så kan man säga de o dom kan komma 

på morgonen o säga att idag har de vart en jävla morgon rent 
utsagt för han är på jättedåligt humör så vi har grälat hela 

morgonen o de att man förstår varann för så säga ju inte alla 

när dom kommer o lämnar 

  

Förskollärare 1 anser att det är viktigt att ha en öppen och rak kommunikation med 

vårdnadshavarna. Att kommunikationen är öppen anser även förskollärare 3 är av 

betydelse i samarbetet med vårdnadshavare. Förskollärare 4 berättar att det är av stor 

betydelse att framhålla positiva saker att samtalen inte enbart blir av negativ karaktär. 

Förskollärare 3 framhåller att hon vill ge vårdnadshavare en positiv start: 
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Det här kommer bli jättebra och det kommer bli jätteroligt att få 

lära känna ditt barn  

 

Förskollärare 5 anser att tydlig kommunikation är viktigt, hon menar på att det är viktigt 

att hålla sig till fakta så att man kan berätta att så här ser de ut. Förskolläraren tycker 

även att det är viktigt att man är ärlig och att vårdnadshavarna ska känna att ingen är 

perfekt. Det kan vara av vikt att veta att det är svårt att fostra ett barn, på så vis hoppas 

hon förmedla en känsla av att vårdnadshavarna inte ska känna sig skyldiga.  
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8 Analys 
I detta kapitel analyseras vårt resultat och kopplas till arbetets teoretiska ramverk. 

Analysen består av två delar som kan kopplas till våra frågeställningar. Vi börjar med 

att analysera hur förskollärare avgör om barn är i behov av särskilt stöd och hur de 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd för att sedan gå in på samarbete. 

 

8.1 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

8.1.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Gällande avgörandet om barn är i behov av särskilt stöd kan förskollärarnas svar ses 

utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, då fokus läggs på barnet och inte på den 

omgivande miljön. Det kompensatoriska perspektivet fokuserar på svårigheter hos 

barnen och inte på miljön (Asp-Onsjö 2014). Majoriteten av förskollärarna lägger fokus 

på barnet, genom att till exempel berätta att barn i behov av särskilt stöd 

uppmärksammas om de inte hänger med i verksamheten eller genom att belysa att de ser 

att barnen ligger efter i utvecklingen. Ytterligare ett sätt hur förskollärarna avgör om 

barn är i behov av särskilt stöd är genom erfarenheter. Svaren kan även kopplas till 

Goffman (2014) som skriver om normalitet och avvikelse. När en individ möter en 

annan individ studerar de varandra och placerar därefter varandra i specifika kategorier. 

Kategorierna som en individ placeras i är beroende av vad som anses vara vanligt och 

naturligt i det rådande samhället. De individer som inte faller inom kategorin för det 

vanliga och naturliga hamnar i en kategori som benämns avvikande (Goffman, 2014). 

Förskollärarnas svar tyder på denna kategorisering, då det uppges att barnen bland annat 

kan ligga efter i utvecklingen.  

 

Förskollärarnas sätt att tala om avgörandet om barn är i behov av särskilt stöd som 

belystes ovan inbegriper att barnen inte hänger med i verksamheten samt att barnen 

ligger efter i utvecklingen. Det kan kopplas till Palla (2011) som skriver om två sätt som 

pedagoger använder då de avgör om barn är i behov av särskilt stöd. Första sättet som 

beskrivs av författaren är då pedagoger ser något avvikande hos barn genom att studera 

om barnet är ”lagom, varken för mycket eller för lite” avvikande i personalens ögon 

(Palla, 2016).  Samtidigt skrivs det att barn kan skilja sig lite åt jämfört med andra barn. 

Det kan vara avgörande om klyftan blir för stor eller om det avvikande beteendet är 

konstant. Pallas (2011) forskning går i motsats till Salamanca-protokollet (2006) som 

skriver att det inte finns något avvikande. Pallas (2016) tankar kopplas till att en 

förskollärare uppger att alla barn utvecklas olika och att det ska tas i beaktande vid 

avgörandet om barn är i behov av särskilt stöd. Samtidigt berättar förskolläraren att det 

är svårt att avgöra utefter annat än ålder som måttstock då det är bra om barnen kan 

vissa saker vid en viss ålder för att kunna gå vidare i sin utveckling. Palla (2011) skriver 

att när pedagoger pratar om att barn skiljer sig från andra barn utgår de ofta från vad ett 

barn bör kunna vid en viss ålder. Detta kopplas till utvecklingspsykologin som skriver 

fram vad ett barn bör kunna vi en viss ålder gällande till exempel motorik eller kognitiv 

utveckling. 

 

8.1.2 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

Svårigheter som förskollärarna berättar om fokuserar inte främst på diagnoser. 

Sammanfattningsvis berättar förskollärarna att behovet av det särskilda stödet som 

uppmärksammas tar sin utgångspunkt i att barnen kan ha olika svårigheter. Svårigheter 

som tas upp är av, social-, utåtagerande-, språklig- och motorisk karaktär. En 

förskollärare berättar dessutom att behovet av det särskilda stödet kan bero på att barnen 

har bokstavskombinationer. Att förskollärarna inte i första hand belyser diagnoser som 
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orsak till att barnen är i behov av särskilt stöd går att koppla till både det kritiska och 

kompensatoriska perspektivet. Detta då Asp- Onsjö (2012) menar att inom det 

kompensatoriska perspektivet fokuseras diagnoser, det finns en strävan inom detta 

perspektiv att diagnostisera barnen. Det kritiska perspektivet tar avstånd gällande 

diagnostisering och menar att det fokuserar mer på barnets svårigheter än på miljön 

(Asp-Onsjö, 2014). Härmed blir de båda perspektiven framträdande. Förskollärarna 

pratar om svårigheterna i första hand och inte diagnoser, samtidigt som de inte kopplar 

behovet av särskilt stöd till miljön. Dessutom använder ungefär hälften av 

förskollärarna mallar för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd. Att använda 

mallar kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet, då det är en typ av 

hjälpverktyg för att se om barn är i behov av särskilt stöd. De mallar som användes är 

pedagogisk kartläggning, TRAS samt mallar gällande ansökningar av olika slag. 

Förutom mallar används erfarenheter för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd.  

 

Ytterligare en aspekt som en förskollärare tar upp gällande avgörandet om barn är i 

behov av särskilt stöd är då personalen upptäcker att handlingar kan vara jobbiga för 

barnen, hon ser att barnen tycker något är jobbigt. Förskollärarens svar lägger varken 

svårigheterna på barnet eller miljön, vilket gör att inget av det kompensatoriska eller 

kritiska perspektivet blir synligt. Däremot blir ett barn perspektiv framträdande.  

 

Svårigheterna som tas upp av förskollärarna kan kopplas till Sandberg et.al (2010) som i 

sin studie belyser tre perspektiv gällande vilka barn förskollärare anser är i behov av 

särskilt stöd. Ett av perspektiven menar att barn kan behöva särskilt stöd, trots att de inte 

har någon diagnos, men behöver stöd för att klara av vardagen på grund av sina sociala, 

emotionella, intellektuella, psykologiska och eller fysiska svårigheter. Vissa 

förskollärare berättar även att alla barn ibland kan vara i behov av stöd (Sandberg et.al, 

2010). 

 

8.1.3 Kritiskt perspektiv 

Att ändra verksamheten utifrån barnens behov och intressen tas upp som en aspekt då 

förskollärare har avgjort att barn är i behov av särskilt stöd. Förutom att ändra 

verksamheten utefter barnens behov och intresse kan förskollärares förhållningsätt 

behöva ändras. Förskollärarna lägger därmed fokus på att ändra miljön och deras 

förhållningsätt och pekar inte på att barnen ska ändras. Det kopplas till Asp-Onsjös 

kritiska perspektiv, vilket fokuserar på miljön och inte på barnets individuella brister 

(Asp- Onsjö, 2014). En förskjutning blir härmed framträdande från att förskollärarna 

berättar om svårigheter hos barnet till att de berättar att det är miljön som ska anpassas 

och inte barnen.  Förskollärarnas svar går att koppla till Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(2016) som belyser att verksamheten ska tillämpas för alla barn, oberoende om de 

behöver särskilt stöd eller inte. Förskollärare som arbetar inom verksamheten är 

ansvariga för att alla barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och att 

barnen därmed får känna sitt värde i att vara just den personen som de är. Förskollärarna 

konkretiserar sitt ansvar genom att berätta att de anpassar verksamheten utefter barnens 

behov och intresse så att alla barn ges möjlighet att utvecklas och få sina behov 

tillgodosedda.  

 

Ytterligare en aspekt som lutar åt att det kritiska perspektivet är framträdande är då 

några av förskollärarna berättar att de är för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärarna menar att andra barn kan vara med i träning som berör barn som är i 

behov av särskilt stöd, vilket Asp-Onsjö (2014) belyser som karaktäristiskt för det 
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kritiska perspektivet (Asp-Onsjö, 2014). Majoriteten av förskollärare ger dock inga svar 

gällande om de inkluderar eller exkluderar barn i behov av särskilt stöd.  

 

8.2 Samarbete som partnerskap eller isärhållande  

8.2.1 Samarbete som partnerskap  

Samarbete enligt teorin partnerskap inbegriper ett brobyggande mellan vårdnadshavare 

och förskola. Dessa ska ses som en gemensam arena och inte två skilda arenor. 

Perspektivet innebär även att samarbetet kräver mer än föräldramöten där 

vårdnadshavare får ta del av information. Det ska ske ett utbyte inom detta perspektiv 

Samarbetet med vårdnadshavarna till barn i behov av särskilt stöd ser samtliga 

förskollärare som väldigt viktigt och kopplas i detta arbete främst till perspektivet 

partnerskap. Samarbetsformer som används är tamburkontakt, samtal med 

professionella, utvecklingssamtal samt extra insatta samtal. Det är viktigt att samtliga 

vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande i förskolan då de företräder sina barn. 

Förskolan ska också ge vårdnadshavare möjlighet att ta del av information gällande 

verksamheten och barnen samt att de ska kunna utöva sin rätt till inflytande på olika 

sätt. Utvecklingssamtal tas upp som ett exempel till att delge vårdnadshavare 

information och ge dem möjlighet att framföra sina tankar (Skolverket, 2014). 

 

Vissa förskollärare belyser vikten av att framföra positiva händelser kring barn i behov 

av särskilt stöd. Det kan kopplas till Renblad och Bordin (2014) som skriver att ett bra 

samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är viktigt samt att det ska finnas en 

strävan efter att kunna ha en öppen och regelbunden dialog med vårdnadshavarna. 

Fokus ska ligga på möjligheter och inte på de svårigheter som finns kring barnet 

(Renblad & Brodin, 2014). Förskollärarna i arbetet anser också att om samarbetet med 

vårdnadshavare sker kring arbetet gällande barn som är i behov av särskilt stöd, blir 

arbetet hemma och på förskolan likt varandra, vilket är positivt för barnen som är i 

behov av särskilt stöd. Förskollärare svarar också att de vill vinna vårdnadshavarnas 

förtroende genom att ha öppen och rak kommunikation. Markström och Simonsson 

(2013) skriver att pedagoger vill skapa en bra relation och få vårdnadshavares 

förtroende. Om pedagoger lyckas bygga en god grund med vårdnadshavare kan det 

hjälpa dem att ta upp svåra saker gällande barn. Förtroendet kan även generera till att 

vårdnadshavare öppnar sig för pedagogerna och öppet berättar om hur barnet är i 

hemmet. Informationen som pedagogerna får ta del av kan användas för att göra barnets 

vistelse på förskolan så bra som möjligt (Markström & Simonsson, 2013). 

 

8.2.2 Formellt och informellt partnerskap 

Markström och Simonson (2013) skriver att pedagoger deltar i flera olika sorters samtal 

med vårdnadshavare, vilket kan kopplas ihop med arbetets resultat. Markström och 

Simonson (2013) lyfter två typer av samtal, informella och formella samtalsformer. Det 

informella samtalet kännetecknas av spontana samtal mellan vårdnadshavare och 

pedagoger och sker varje dag på förskolan. Formella samtal är den andra typen av 

samtal och dessa samtal planeras av pedagoger. Formella samtal har ett klart syfte och 

det finns en plan om vad som ska behandlas under samtalet samt vilka som ska delta 

(Markström & Simonsson, 2013). 

 

Den vanligaste samarbetsformen som förskollärarna använder sig av är vardagskontakt, 

vilket sker vid hämtning och lämning av barnen på förskolan. Under denna 

samarbetsform fokuserar förskollärarna på hur dagen har varit och planeras inte. 

Markström och Simonson (2013) skriver att detta är en informell samarbetsform, då 
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innehållet inte planeras. Författarna belyser liknande aspekter som förskollärarna i 

arbetet gör, de skriver att barnets vistelse på förskolan fokuseras och att parterna ger 

varandra information kring barnet såsom om det har sovit bra eller ätit mycket eller lite. 

Författarna belyser att denna samtalsform är viktig för barnets välbefinnande den 

benämns vardagssamtal och sker ofta vid lämning och hämtning i förskolans tambur 

(Markström & Simonsson, 2013).  

 

Resterande samtal som förskollärarna använder planeras och blir därigenom ett formellt 

samtal enligt Markström och Simonsson (2013). Förskollärarna i arbetet tar upp 

utvecklingssamtal som en samarbetsform, men benämner det inte som formella samtal. 

En förskollärare lyfter att de är ålagda att ha utvecklingssamtal med vårdnadshavare. En 

annan förskollärare belyser att barnets välbefinnande på förskolan sammanfattas under 

utvecklingssamtalen. Markström och Simonsson (2013) belyser likande då de skriver att 

barnet är i fokus under utvecklingssamtalen. Samtalen ger pedagoger en bild av hur 

barnet är hemma samtidigt som vårdnadshavarna får en bild av hur barnet är på 

förskolan (Markström & Simonsson, 2013).  

 

Andra formella samarbetsformen som framkom under intervjuerna är när tre parter 

samtalar. De tre parterna kan vara specialpedagog och andra professionella inom det 

aktuella området (specialpedagog, barnhälsoteam, BVC, logoped, talpedagog, 

barnhabiliteringen samt BUP), vårdnadshavare och pedagoger för att stödja barnet. För 

att se vilket särskilt stöd barnet behöver yrkar Björck- Åkesson (2014) på att en 

kartläggning bör göras av barn i behov av särskilt stöd. En förskollärare berättar att de 

gör pedagogiska kartläggningar för att ta reda på vad som är orsaken till behovet av 

stöd. Den pedagogiska dokumentationen består av vanliga observationer. Det kan 

kopplas till Björck-Åkesson (2014) tankar gällande att kartlägga verksamheten.  

 

Extrainsatta samtal är den fjärde och sista formella samarbetsformen som förskollärare 

tar upp gällande samarbete med vårdnadshavare. Dessa extrainsatta samtal framträder 

om personalen vill ta upp något som inte bör vänta till exempelvis nästa 

utvecklingssamtal. Det kan kopplas till Markström och Simonsson (2013) som skriver 

om specifika och fokuserade samtal. Pedagoger och vårdnadshavare använder denna 

samtalsform för att exempelvis följa upp det som sagts på tidigare utvecklingssamtal om 

ett barn behöver särskilt stöd. Dessa samtal är extra betydelsefulla då ett problem har 

uppstått och allt inte hinner tas upp på utvecklingssamtalen (Markström & Simonsson, 

2013). 

 

8.2.3 Samarbete som isärhållande 

Det isärhållande perspektivet framträder på förskolan och riktas från förskollärarna till 

vårdnadshavare. Majoriteten av förskollärare uppger att vårdnadshavarna ibland inte vill 

samarbeta gällande barnens utveckling. Det isärhållande perspektivet framträder då 

skolan och hemmet inte samarbetar kring barnen och att ett brobygge mellan dessa 

parter uteblir. Hem och skola blir därigenom två olika arenor som barnen vistas i. 

Laluvein (2010) skriver att pedagogerna ibland samarbetar med föräldrarna för att förstå 

barnets behov. Det kan hända att det inte finns något samarbete mellan pedagoger och 

föräldrar. Vidare skriver författaren att föräldrarna och pedagogerna kan ha olika 

uppfattningar, tolkningar av vilka barn som är i behov av särskilt stöd, vilket kan leda 

till att det uppstår svårigheter i samarbetet med föräldrar (Laluvein, 2010). Författarnas 

tankar kopplas till informanterna som berättar att vårdnadshavare inte alltid vill 

samarbeta gällande barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna misstänker att det beror 

på att vårdnadshavarna inte vill se sina barns svårigheter eller att vårdnadshavarna inte 
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ser svårigheterna hemma. Det som kan vara avgörande för om vårdnadshavare vill 

samarbeta eller inte anser några förskollärare beror på hur förskollärarna för fram 

innehållet till vårdnadshavarna. En förskollärare uppger att hon lägger fokus på att 

förskolan behöver hjälp och fokuserar därmed inte på barnets svårigheter.  
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9 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultat, metod, pedagogiska implikationer samt vidare 

forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet var att beskriva vad förskollärarna ansåg ligga till grund för att 

avgöra om barn är i behov av särskilt stöd och hur de arbetade med barnen. I synnerhet 

hur de samarbetade med vårdnadshavare för att främja barns utveckling. 

Frågeställningarna som arbetet utgick från är:  Hur avgör förskollärare om barn är i 

behov av särskilt stöd? Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd? Hur beskriver förskollärare att de samarbetar med deras vårdnadshavare 

för att främja barns utveckling? I resultatdiskussionen ska vi nu återknyta till dessa.  

 

Det framkommer fem sätt gällande hur förskollärare avgör om barn är i behov av 

särskilt stöd. Genom att barnen inte hänger med, inte klarar av verksamheten, 

förskollärarna ser att barnen ligger efter, att förskollärarna ser att saker kan vara jobbiga 

för barnen, när det inte fungerar för barn samt genom erfarenhet. Det som förskollärarna 

ansåg låg till grund gällande avgörandet för barn i behov av särskilt stöd var att barnen 

har sociala-, språkliga-, motoriska-, koncentrationssvårigheter samt 

bokstavskombinationer och kommande diagnoser. I analysen kategoriserades dessa svar 

under rubriken som Asp- Onsjö (2012) beskriver som det kompensatoriska perspektivet. 

Där läggs fokus på svårigheterna hos barnet vilket även våra intervjuade förskollärare 

gjorde. Ett annat perspektiv som uppkom under analysen var det kritiska perspektivet, 

då de flesta förskollärarna berättade att efter de avgjort att särskilt stöd behövdes skulle 

verksamheten ändras och inte barnen. En fråga vi ställer oss är om det går att prata om 

barn i behov av särskilt stöd och enbart fokusera på miljön och därmed inte lägga något 

fokus på svårigheterna hos barnet.   

 

En del i resultatet var att de flesta förskollärarna berättade om samarbetsformer som 

kategoriserades under perspektivet partnerskap, enbart en liten del kategoriserades 

under det isärhållande perspektivet. Förskollärarnas berättande hamnade främst under 

partnerskapsperspektiv för att förskollärarna vill ha ett bra samarbete med 

vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Detta för att samarbetet ansågs vara 

viktigt för att stödja barns utveckling, då arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

gynnades genom att förhållningssättet var den samma i förskolan och i hemmet. I 

resultatet uppger även fler än hälften av förskollärarna att de får en närmare kontakt 

med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Varför kontakten blir närmare 

beror enligt förskollärarna på fler och mer djupgående samtal. Samarbetets djup tänker 

vi kan bero på förskollärarnas förhållningssätt och syn på samarbete med 

vårdnadshavare som har barn i behov av särskilt stöd. Dessutom kan området som 

förskollärarna arbetar i påverka. Om förskollärarna arbetar i ett område där 

vårdnadshavarna har svårt att uttrycka sig och förstå det svenska språket kan det 

påverka djupet i samarbetsprocessen. Om djupet beror på språket bör andra former att 

kommunicera genom användas. 
 

9.2 Metoddiskussion  

Vår tanke var att göra en kvalitativ och induktiv undersökning genom personliga 

intervjuer. Det valde vi för att få fram förskollärarnas egna uppfattningar och åsikter 

gällande barn i behov av särskilt stöd samt samarbetet till barnens vårdnadshavare. 
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Dessa tankar har inte förändrats under arbetets gång. Trots detta finns det kritiska frågor 

att ställa till arbetets val av metod.  

 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade ett 

frågeformulär med färdiga frågor som kunde behandlas i den ordning som 

förskollärarna önskade. Frågorna var av öppen karaktär och var skrivna på ett sätt som 

gjorde att förskollärarna inte skulle ledas in på ett önskat svar av intervjuarna. Trots att 

vi belyste för förskollärarna att de kunde besvara frågorna i vilken ordning de ville 

upplevde vi att de besvarade frågorna i den ordning som de var nedskrivna i. En 

reflekterande tanke gällande frågorna som ställdes till förskollärarna är om ordningen på 

frågorna gjorde att svaren kategoriserades som det gör. Ordningen på intervjufrågorna 

gällande barn i behov av särskilt stöd kan ha medfört att svaren kategoriserade under 

både det kompensatoriska- och kritiska perspektivet. Skulle vi gjort om intervjuerna 

hade vi föredragit att ställa en mer öppen fråga som inledning på intervjun och sedan 

ställa individuella följdfrågor utefter förskollärarnas svar.  

 

En tanke kring våra val av informanter är att förskollärarna som intervjuades hade mer 

eller mindre erfarenheter av att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd och samarbete 

med barnens vårdnadshavare. Det är värt att poängtera att samtliga informanter hade 

minst fyra års erfarenhet inom yrket. Däremot var det förskollärare som hade träffat fler 

barn i behov av särskilt stöd än vad andra hade gjort. Frågan är om detta kan ha 

påverkat studiens resultat och ska tas i beaktande. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 

9.3.1 Pedagogiska implikationer 

Arbetet har bidragit med kunskap gällande hur förskollärare avgör om barn är i behov 

av särskilt stöd och visar att det krävs kunskap om barns utveckling för att kunna avgöra 

det, samt att tillvägagångssätten som förskollärare använder är relativt lika varandra.  

Dessutom har arbetet visat att det krävs kunskap och ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna utveckla verksamheten utefter barnets intresse och behov.  

 

Arbetet har även bidragit med kunskap gällande hur viktigt det är att samarbeta med 

vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd samt vilka olika samarbetsformer som 

kan användas och passar i olika sammanhang. Verksam personal inom yrket kan se 

resultatet som en vägledning i deras arbete. Arbetet har också varit betydelsefullt då 

verksam personal kan ta lärdom av att få kunskap gällande vilka andra professionella 

som kan kopplas in för att stödja barns utveckling.   

 

9.3.2  Vidare forskning 

Tankar som har väckts under arbetets gång är hur förskollärare anpassar miljön utefter 

barnens behov i verksamheten. Detta är något som vi tänker skulle kunna undersökas i 

ett kommande arbete. Dessutom skulle mer fokus kunna riktas mot vårdnadshavare som 

inte vill samarbeta med förskollärarna. En annan tanke kring vidare forskning kan vara 

att utgå ifrån liknande frågeställningar men utgå från vårdnadshavares perspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga A Brev 

Hej!  

Vi heter Ida Andersson och Josefin Nordberg och vi studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är inne på vår sista termin och skriver nu vårt 

självständiga arbete. Syftet med arbetet är att beskriva vad förskollärarna anser ligger 

till grund för att avgöra om barn är i behov av särskilt stöd och hur de arbetar med 

barnen I synnerhet hur de samarbetar med vårdnadshavare för att främja barns 

utveckling.  

 

Vi önskar att få göra en intervju med dig som kommer att ta cirka 45 minuter. För att vi 

sedan ska kunna analysera materialet som samlats in vid intervjun så kommer vi att 

spela in samtalet. Under intervjuns gång så får du välja att avbryta intervjun om du vill 

eller välja att inte svara på frågor som du inte vill.  

 

Vår undersökning grundas på de forskningsetiska principerna vilket innebär att ditt 

deltagande till studien är frivilligt. Materialet som samlas in vid denna undersökning 

kommer inte att användas till annat än forskningens syfte. Du som deltar i studien 

kommer att vara anonym genom hela arbetet. Det innebär att vi kommer att 

avidentifiera dig då vi inte använder ditt riktiga namn och inte heller namnet på din 

arbetsplats.  

Vi vill även informera dig som deltar i studien att den kommer att bli en offentlig 

handling som alla kommer åt och kan läsa, detta då den kommer att publiceras i 

databasen DiVA.   

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.  

Tack för din medverkan! 

 

Ida Andersson: 070-XXX XX XX 

Josefin Nordberg: 070-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Förskola:  

Inledande frågor  

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

2. När utbildade du dig och vart? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande förskola/avdelning?   

Barn i behov av särskilt stöd 

1. Berätta, vilka anledningar som gör att barn är i behov särskilt stöd på förskolan?  

-  Vad anser du gör att barnen är i behov av särskilt stöd?   

-  I vilka sammanhang anser du att barnen är i behov av särskilt stöd?   

 

2. Hur vet ni på förskolan att barnen är i behov av särskilt stöd? 

-  Används exempelvis mallar, eller erfarenheter?   

-  Kopplar ni in resurser för att ta reda på om barnet är i behov av särskilt stöd i så 

fall vilka?   

 

3. Vilka krav ställs på förskolan då det finns barn i behov av särskilt stöd?   

- Vilket ansvar anser du dig ha?  

Samarbete med vårdnadshavare  

1. Samarbetar du med vårdnadshavare gällande ”barn i behov av särskilt stöd”, berätta 

i så fall hur och när? 

-  Planerar du detta samarbete?  

-  I vilka former samarbetar ni och vad påverkar valet?  

-  Vilka deltar i samarbetet?  

-  Hur ofta sker samarbetet?  

-  Vill alla vårdnadshavare samarbeta gällande sitt barn, varför?   

 

2. Vad anser du dig ha för ansvar i din roll som förskollärare, gällande samarbete med 

vårdnadshavare till ”barn i behov av särskilt stöd”?   

- Anser du att det skiljer sig från en barnskötares roll?  

 

3. Hur går de samarbetsformer till som du berättade om ovan?  

-  Vad fokuseras under dessa samarbetsformer?  

-  Skapas det dokument?  

-  Följs dessa eller fungerar de som minnesanteckningar och vad grundas de i så fall 

 på?  

-  Vilka arbetar utefter dessa dokument?  

-  Följs dessa dokument upp?   

 

4. Anser du att samarbetet med vårdnadshavare till ”barn i behov av särskilt stöd” är 

viktigt? 

-  Vad anser du är viktigt?  
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-  Varför är det viktigt?  

 

5. Anser du att samarbetet med vårdnadshavare skiljer sig åt beroende på om deras 

”barn är i behov av särskilt stöd” eller inte?  

-  På vilket sätt skiljer sig detta åt?  

-  Vad är det som gör att det skiljer sig åt?   

 

6. Vad vill du ha ut av samarbetet med vårdnadshavare till ”barn i behov av särskilt 

stöd”? 

-  På vilka sätt gynnar det barnet?  

-  På vilka sätt gynnar det förskolan/personalen?   

 

7. Hur bemöter du vårdnadshavare till ”barn i behov av särskilt stöd”?  

-  Vilka förutsättningar har du?  

-  Vilka möjligheter har du?  

-  Vilka svårigheter har du?  

Avslutning:  

1. Övriga tankar?  

Tack för din medverkan!  

Ida Andersson och Josefin Nordberg  
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