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Sammanfattning  
Bakgrund: Tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets utveckling och 

lärande. Detta gäller särskilt om ett barn tenderar att få svårigheter i sin utveckling. Syftet 

med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av vilket stöd de tillämpar för 

barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling och hur stödet ges i förskolan innan 

externa insatser sätts in. Metod: Åtta förskollärare intervjuades utifrån två vinjetter. Resultat:  

I huvudtemat ”Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder” beskriver förskollärarna hur 

de kan hitta lösningar och anpassa verksamheten efter barnets behov av stöd. Under temat 

"Förberedelser och rutiner skapar stöd" berättar förskollärarna om hur de kan ge ett visuellt 

och verbalt stöd för att underlätta barnets vardag. Vikten av att ge stöd och sätta in insatser 

som stödjer barnet i sin språkutveckling genom olika språklekar och tecken som stöd, 

beskriver förskollärarna under temat ”Kommunikativa insatser ger förutsättningar”.  I 

”Inkluderande miljöer skapar samspel” skildrar förskollärarna hur de hinner med att se och 

stötta barnet bättre genom att arbeta i mindre grupp och hur de använder konkreta material för 

att underlätta förståelsen. Under temat ”Samverkan bygger stöd” framställer förskollärarna 

vikten av att skriva handlingsplan för utvärdering av stöd och betydelsen av samverkan 

mellan hem och förskola för att stödja barnet. Konklusion: Slutsatsen är att det behövs mer 

kunskap kring vilka mätinstrument som hjälper förskollärare att identifiera barn som har 

svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling för att kunna ge ett specifikt och tidigt 

stöd till dessa barn i förskolan.  

Nyckelord: förskolebarn, kognitiva/intellektuella svårigheter, stöd och tidiga insatser.  
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Förord  
Inledningsvis vill vi rikta ett varmt tack till samtliga personer som möjliggjort att denna studie 

kunnat genomföras. Framförallt vill vi tacka samtliga informanter som så generöst delat med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter. Tack snälla för att ni tog er tid - vi har lärt oss så 

mycket av er! Ett särskilt tack riktas till Barbro Ekendahl och Catrin Öhman Björk som tagit 

sig tid att korrekturläsa uppsatsen. Vi vill likaså rikta ett varmt tack till våra nära och kära 

som stått ut med oss under arbetets gång då vi stundvis varit helt uppslukade av studien.  

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare som på sitt lugna metodiska vis guidat oss under 

arbetets gång. Du har varit ett gott stöd och på ett skickligt sätt fått oss att komma till insikt 

och hitta egna lösningar.  

”Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar”. 

          Nalle Puh 
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1. Inledning 
Tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets utveckling och lärande. 

Detta gäller särskilt för barn som tenderar att få svårigheter i sin utveckling (Granlund m.fl., 

2016; Nielsen & Christoffersen, 2009; Björck-Åkesson, 2014). I Skollagen (2010: 800) står 

det skrivet att: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen, 2010:800, 8 kap.9   

§). Alla barn har rätt till samma innehåll av stöd i förskolan oavsett diagnos. Har barnet en 

intellektuell funktionsnedsättning påverkar det endast hur stödet ges till barnet då innehållet 

av stöd ska vara detsamma som till övriga barngruppen (Granlund, 2014). Barn med 

intellektuell funktionsnedsättning går i förskola, oftast med stöd i form av resurs. Vid skolstart 

kan barnet gå individintegrerat i vanlig skola och läsa efter särskolans läroplan eller gå i 

särskola. Enligt Wilder och Lillvist (2016) går en del barn inte vidare till förskoleklass då de 

går ett extra år i särskolan istället. Förskolan utgör en viktig del i barnets utveckling då 

förskoletiden är ett första steg i barnets lärprocess.  

En av oss arbetar med förskolebarn inom regionhabilitering och en av oss arbetar med 

förskolebarn inom förskola. På våra respektive arbetsplatser möter vi bland annat barn som 

har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling.  Vi är båda förskollärare och läser till 

speciallärare mot utvecklingsstörning. Likaså har vi båda ett intresse av tidiga insatser samt 

vilket stöd som gynnar barn i förskoleåldern att få en bra skolstart. Vi blev tillfrågade av en 

kollega till en av oss om vi ville göra en studie angående vilka åtgärder som fungerar utifrån 

hennes metodhandbok, om pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada. Med 

bakgrund av detta väcktes intresset av att undersöka stöd och åtgärder för barn i förskolan 

med liknande svårigheter. Genom studien vill vi undersöka pedagogers erfarenheter av barn 

med svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling och som tenderar att få en 

intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill undersöka pedagogers erfarenheter av vilket stöd de 

tillämpar och hur stödet ges i förskolan innan externa insatser sätts in. I denna studie är vi 

intresserade av att undersöka stöd för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella 

utveckling, barn som är i behov av extra stöd i förskolan utan att en formell utredning har 

gjorts. Studien avser således inte barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom 

Aspergers syndrom, adhd/add och Touretts syndrom.  
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Våra förhoppningar med studien är att vi ska få ökade kunskaper om vilket stöd barn som 

tenderar att få en intellektuell funktionsnedsättning får i förskolan, innan externt stöd och 

eventuell diagnos. Vi tänker att vi utifrån resultaten lägger grunden till en större studie och 

genom en större studie vill vi utveckla metoder och åtgärder som gynnar förskolebarn i behov 

av stöd i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Vi önskar utforma en metodhandbok för barn 

i förskoleålder likt den metodhandbok som finns för elever med förvärvad hjärnskada 

(Eklund, 2016).  

Granlund m.fl. (2016) visar i projektet TUTI (Tidig upptäckt – tidig insats) att tidig 

identifikation av barn med beteendeproblem ökar chansen att bra stöd kan ges i förskolan. 

Syftet med projektet var att kartlägga och ta fram instrument som mäter små barns 

beteendeproblem i förskolan med uppdrag från Socialstyrelsen. Studien visar bland annat att 

barn i förskolan med beteendeproblem upptäckts tidigt av pedagoger på förskolan. Barn med 

beteendeproblem får tidiga insatser inom förskolans ram, däremot ges det externa stödet 

tämligen sent. Det finns få studier rörande vilka metoder som används i förskolan för barn i 

behov av stöd. Pedagoger inom förskola saknar handledning och behöver stöd i hur stödet ska 

utformas (Sandberg & Norling, 2014).  Barn i behov av särskilt stöd tenderar att öka och alla 

kommuner kan inte leva upp till vad Skollagen uppger gällande särskilt stöd. Björck-Åkesson 

(2014) påpekar bristande resurser inom förskolan som ett problem och att många barn som är 

i behov av stöd inte upptäckts i tid. Hur är det då för de barn som får svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling och som tenderar att få en intellektuell 

funktionsnedsättning? Vi menar att det är ett problem att externa insatser i vissa fall ges 

relativt sent och att pedagoger inom förskolan då är ensamma i att utforma tidigt stöd för 

dessa barn vilket studien avser.   

2. Bakgrund  

2.1 Förskolan som skolform  
Som vi inledningsvis tog upp är förskolan en viktig del i barnets utveckling då förskoletiden 

är ett första steg i barnets lärprocess. I förskolan läggs grunden för ett fortsatt lärande livet ut 

och verksamheten präglas av en helhetssyn på barnet. Förskolans uppgift är att ge alla barn en 

god omsorg och att stimulera till utveckling och lärande, vilket medför att förskolan har ett 

dubbelt uppdrag (Björck-Åkesson, 2014; Skolverket, 2016). Det är kommunernas ansvar att 

det finns förskolor till alla barn. Förskolan styrs av Skollag och Läroplan för förskolan.  
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I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016 står det skrivet att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (s. 5).  

I Skollagen (2010:800) 8 kap. 2 § står det skrivet att: 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning (Skollagen, 2010:800, 8 kap. 2 §).  

I Salamancadeklarationen (2006) som antogs 1994 var syftet att skolan behövde ändras, bli en 

skola för alla, oberoende av individuella olikheter. I Salamancadeklarationen arbetades en 

handlingsram fram för specialpedagogiska åtgärder om undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd. I handlingsramen under prioriterade områden står att läsa:  

 

Förskoleundervisning   

53. Den integrerade skolans möjligheter att lyckas beror i hög grad på om man på ett tidigt stadium kan 

identifiera, bedöma och stimulera de mycket små barn som har särskilda undervisningsbehov. Tillsynen av 

småbarn bör utvecklas och pedagogiska program för barn upp till sex års ålder bör tas fram och/eller ges 

en ny inriktning för att främja deras fysiska, intellektuella och sociala utveckling och stärka deras mentala 

beredskap för den reguljära skolundervisningen. Sådana program har ett stort ekonomiskt värde för 

individ, familj och samhälle när det gäller att förhindra att de handikappande faktorerna förvärras (s. 30). 

 

2.3 Tidigt stöd 
Granlund (2014) beskriver hur viktigt det är att anpassa förskolemiljön utifrån barnets 

förmåga och behov. Förskolepersonalen kan lättare ge barnet rätt stöd så att barnet kan ta till 

sig och förstå information och agera i förskolans situationer. Barn med intellektuell 

funktionsnedsättning har oftare än andra barn svårt att fungera i förskolemiljön och i 

samspelet med kamraterna. För att fungera behöver barnet stöd i dessa aktiviteter.  

Stödet kan handla om att förskolepersonalen delar upp förskolegruppen i mindre grupper och 

att personalen använder tecken som stöd för att hjälpa barnet att delta i lek och samspel med 

andra barn.  
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Även Luttropp (2011, 2014) beskriver hur svårigheter i förskoleåldern visar sig genom att 

barnet har svårt att förstå, tala, göra sig förstådd och inte leker på ett sätt som förväntas av 

åldern. Björck-Åkesson (2014) beskriver hur specialpedagogik handlar om hur pedagogen 

skapar optimala förutsättningar för lärande för alla barn. För att tillgodose alla barns rätt till 

utbildning krävs särskilt stöd för utveckling och lärande utöver den generella pedagogiken för 

vissa barn och här kommer specialpedagogiken in. Skolverket (2016) beskriver i sina 

allmänna råd utifrån Skollagen och Läroplan för förskolan hur särskilt stöd bör utformas i 

samarbete med förskolechef och arbetslag. Det innebär att se över verksamhetens utformning 

för barn i behov av särskilt stöd, ge rätt anpassningar och att kontinuerligt utvärdera det 

särskilda stödet. Behovet av särskilt stöd kan vara olika i olika situationer och miljöer på 

förskolan. 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016 står det skrivet 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. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir till ett positivt stöd för barn med 

svårigheter (s. 5).  

Vidare framkommer det i Läroplan för förskolan att förskolechefen har det övergripande 

ansvaret att verksamheten anpassas så att barn som vistas på förskolan ska få hjälp och 

anpassat stöd. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling ska arbetslaget speciellt 

uppmärksamma (Skolverket, 2016). Barn som är i behov av enskilt särskilt stöd bör, i den 

mån det går, få det i den ordinära verksamheten då barngruppen ska ses som en tillgång 

(Salamancadeklarationen, 2006; Skolverket, 2016). Lillvist (2014) och Luttropp (2014) menar 

dock att barn med intellektuell funktionsnedsättning, det vill säga barn som har svårigheter i 

sin kognitiva/intellektuella utveckling, oftast gynnas av att lära in nya saker enskilt för att 

sedan kunna applicera nya färdigheter tillsammans med andra barn.  

För att stödja och hjälpa barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan finns 

vanligen en extra resurs i form av en extra vuxen som finns i barngruppen. Det finns även 

barn i förskolan som har liknande svårigheter och som också är i behov av stöd för att klara 

sin dag på förskolan. Det handlar om de barn som inte har fått en formell utredning och 

eventuell diagnos men som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling.  
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I föreliggande studie handlar tidigt stöd i förskolan om det stöd pedagogerna ger inom den 

ordinära förskoleverksamheten, innan externa insatser sätts in till barn som är sena i sin 

kognitiva/intellektuell utveckling. Luttropp (2014) och Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-

Åkesson och Granlund (2010) påvisar att det finns barn som inte har fått en formell utredning 

som behöver stöd och ges extra stöd i förskolan för att kunna vara delaktiga i förskolans 

verksamhet. Svårigheter såsom samspel med andra barn och språkliga svårigheter är mest 

förekommande.  

2.4 Betydelsen av tidigt stöd i förskolan 
Skolverket (2016) belyser vikten av att sätta in tidiga insatser redan i förskolan för att stötta 

alla barn att senare nå kunskapsmålen i skolan. Alla ska ges samma chans att utvecklas efter 

sina förutsättningar. Björck-Åkesson (2014) menar att det är bättre att sätta in tidiga insatser 

och på så vis förebygga problem för barn som riskerar få svårigheter i sin utveckling än att 

ställa till rätta i efterhand. Dels genom att sätta in generella insatser till alla barn och dels 

genom att ge individuellt stöd till det enskilda barnet. I TUTI (Granlund m.fl., 2016) beskrivs 

vikten av att sätta in tidiga insatser så att barnen ges möjlighet till att utveckla ett engagemang 

i förskolans olika aktiviteter. Om barn har ett lågt engagemang i förskolan behövs mer 

insatser och stöd för att barnet ska må bra och för att förhindra negativa beteendeenden. 

Rapporten beskriver att förskolans insatser kring samspel och engagemang är viktiga. 

Insatserna på förskolan sker oftast utan inblandning från omgivande stödsystem. Rapporten 

visar att formellt identifieras barn senare under barnets tid i förskolan och först då träder de 

externa professionerna in och handleder personal. I TUTI (Granlund m.fl., 2016) skildras 

vidare hur tidiga insatser för barnen i förskolan sker genom att anpassa förskolemiljön efter 

den fysiska och psykosociala miljön efter barnens behov och förutsättningar. Personalen 

beskrivs förändra rummens möblering, anpassa leksaker och material för att öka 

tillgängligheten och stimulera till lek och lärande. För anpassning av den psykosociala miljön 

beskrivs personalen främja samspel på ett positivt vis mellan barn och personal på förskolan.  

För att anpassa individuellt stöd i lek och aktivitet lyfts vikten av lyhördhet för barnets behov 

av stöd fram. Det framkom även vikten av att personalen känner till barnets behov av stöd och 

hur barnet agerar i nya och gamla situationer. I rapporten beskrivs även hur språkstöd används 

för att underlätta förståelsen vid samspel, inlärning och utveckling vilket möjliggör att barnet 

blir delaktig i förskolans verksamhet (Granlund m.fl., 2016).   
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Tidigt stöd i förskolan är betydelsefullt för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning 

då de har svårt att förstå och lära sig vissa saker vilket påverkar barnets liv (Granlund, 2014). 

Snell et al. (2009) menar att goda rutiner och hjälpmedel underlättar för barnet i vardagen och 

genom ökad förståelse för varje individs styrkor och begränsningar kan vi ge barn med 

intellektuell funktionsnedsättning tidigt stöd.  

Likaså visar Mitchell (2015) och Snell et al. (2009) på en rad olika positiva effekter av stöd en 

strukturerad undervisning har för barn/elever i behov av särskilt stöd, till exempel barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. Wilder och Granlund (2014) belyser hur gott samarbete 

mellan hem och förskola hjälper barn med intellektuell funktionsnedsättning att få rätt stöd. 

Betydelsefullt är även att stödja föräldrar gällande samspel och kommunikation med sitt barn. 

2.5 Stödbehov vid kognitiva/intellektuella svårigheter  
Kognitiva funktioner är de mentala processer vi använder oss av för att bearbeta information, 

tänka och förstå (American Psychiatric Association, 2013). De kognitiva funktionerna gör 

tillvaron förståelig och skapar ordning i livet och är kopplade till den adaptiva förmågan, det 

vill säga förmågan att anpassa sig till vardagens inre och yttre krav. Om ett barn har kognitiva 

svårigheter kan det hindra barnets förmåga att använda sin intelligens, även om kognition och 

intelligens inte är samma sak. Barn kan ha svårigheter inom olika områden, till exempel 

minne, generalisering, perception, tidsuppfattning och att hålla fokus. Kognitiva svårigheter 

kan skapa stora problem för barnet. Det handlar om svårigheter som inte syns på utsidan och 

som ibland kan vara svårt för omgivningen att förstå (Askland & Sataoen, 2014). Barn med 

intellektuell funktionsnedsättning har dels en nedsättning i intelligens och dels en nedsättning 

i adaptiva förmågor inom minst två områden såsom skolrelaterade färdigheter, sociala 

färdigheter och praktiska färdigheter. Funktionsnedsättningen ska likaså ha skett före 18 års 

ålder (APA, 2013; Granlund, 2014; Ineland, Molin & Sauer, 2013). DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013). används bland annat för att identifiera intellektuell 

funktionsnedsättning. För att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ställas 

enligt DSM – 5 krävs att tre kriterier ska vara uppfyllda: A) Brister i intellektuell funktion, det 

vill säga problemlösning, abstrakt tänkande och teoretisk inlärning. B) Brister i adaptiv 

funktion, det vill säga dagligt fungerande, som handlar om kognitiva, sociala och praktiska 

förmågor i vardagen. C) Svårigheterna har sitt ursprung under personens utvecklingsperiod, 

det vill säga innan 18 års ålder (American Psychiatric Association, 2013).  
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Nedsättning i kognitiva adaptiva förmågor gör att barnen får svårigheter att bearbeta 

information, utveckla ny kunskap och att generalisera, det vill säga använda sin kunskap i nya 

situationer (Granlund, 2014; Ineland m.fl., 2013). Detta skulle kunna innebära att barn med 

nedsatt adaptiv förmåga kan få svårare att till exempel generalisera regler från ett 

sammanhang till en annat. Även andra sammanhang på förskolan såsom samlingar som av 

personal och de flesta andra barn upplevs som lika varje gång, kan upplevas olika för barnen 

som är i fokus för denna uppsats. Barnen riskerar av samma anledning, nedsatt kognitiv 

adaptiv förmåga, bli extra känsliga för förändringar utan att det till synes finns en rimlig 

förklaring. De kan därför ha ett extra behov av att ha vuxna runt omkring sig som är lyhörda 

för i vilka sammanhang svårigheterna kommer till uttryck, om det till exempel är ett 

sammanhang som verkar ställa extra höga krav på den kognitiva funktionsnivån eller om det 

bara är en ny förväntan som barnen inte känner igen och inte heller kan känna igen från ett 

annat sammanhang.  Barn med nedsatt kognitiv adaptiv förmåga kan även ha svårt i den 

sociala kontakten med andra barn, göra sig förstådda på grund av sen språkutveckling samt 

svårt att förstå enkla regler i lekar och aktiviteter (Granlund, 2014; Luttropp, 2014). Detta 

skulle kunna innebära att barn med nersatt adaptiv förmåga kan få svårare att förstå det 

sociala samspelet i lek och aktivitet. Barnen som är i fokus för denna studie kan behöva en 

vuxen som stöttar i kontakten med andra kamrater. De kan annars riskera, på grund av nedsatt 

adaptiv förmåga, att bli exkluderade i lek och aktivitet. De kan därför behöva en vuxen som 

hjälper till att tolka i lek och aktivitet för att förstå lekstrategierna och på så vis bli delaktiga. 

Eftersom språk och olika kunskaper hos förskolebarn med nedsatt kognitiv adaptiv förmåga 

utvecklas långsammare kan stödbehov i många vardagliga situationer komma att behövas. Det 

kan även handla om att bli påmind att gå på toaletten och stöd av en vuxen vid av- och 

påklädning, till exempel stöd i vilka kläder som ska tas på och av först. Vid måltid ge stöd i 

att anpassa mängd mat/dryck och stöd i att hantera bestick. Det vill säga barnen i fokus för 

denna uppsats kan komma att behöva extra stöd av vuxen i många vardagliga situationer på 

förskolan på grund av nedsatt adaptiv förmåga.   

Barn kan ha påtagliga svårigheter att klara av vardagsfungerandet i förskolan utan att de för 

den skull har en diagnos enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Barnets 

svårigheter kan medföra att de är i behov av särskilt stöd för att delta i olika aktiviteter på 

förskolan, även om inte svårigheterna är av den grad att barnet har fått en diagnos och/eller att 

de inte uppfyller samtliga kriterier för diagnosen (Granlund m.fl., 2016). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av hur tidigt stöd i förskolan 

ges för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling men som ännu inte fått en 

utredning och/eller diagnos.  

Studiens mer specificerade frågeställningar är: 

1. Hur beskriver pedagogerna de barn som har identifierats ha svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling?  

2. Hur beskrivs de insatser som görs för barn på förskolan som är sena i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling? 

4. Teoretisk referensram 
För att förstå och tolka de svar vi får i våra intervjuer kommer vi att använda oss dels av ett 

kognitivt utvecklingsperspektiv utifrån Kyléns begåvningsteori (kapitel 4.1) dels ett 

sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs utvecklingsteori (kapitel 4.2). Båda teorierna 

betonar vikten av samspel och omgivningens betydelse. Vi anser att dessa teorier kompletterar 

varandra då Kylén har ett tydligt fokus på individer med intellektuell funktionsnedsättning 

och Vygotskij har ett mer allmänt fokus på stöd.  

4.1 Kognitivt utvecklingsperspektiv - Kyléns begåvningsteori 
Utifrån Piagets teori har Kylén utvecklat en teori om hur barn med intellektuell 

funktionsnedsättning löser problem, förstår och samspelar med sin omvärld (Granlund, 2014; 

Ineland m.fl., 2013; Kylén, 2012). Piagets kognitiva teori beskriver att människan har två 

medfödda egenskaper som har betydelse för förmågan att klara anpassning och organisation. 

Anpassning grundar sig på människans behov att förstå sin omvärld. Enligt Piaget sker 

anpassning på två olika sätt, assimilation och ackommodation. Genom assimilation anpassar 

vi nya erfarenheter i våra gamla tankemönster och genom ackommodation måste vi ändra på 

våra gamla tankemönster för att kunna ta till oss de nya erfarenheterna (Berk, 2013; Crain, 

2011). 

Kylén (2012) utgick från Piagets utvecklingsteorier och kom fram till att förståndsmognaden 

hos barn med intellektuell funktionsnedsättning sker långsammare än hos normalbegåvade 

barn och barnet når sitt så kallade utvecklingstak tidigare. Kylén delade upp begåvningen i tre 

nivåer A-, B- och C-nivå, vilket stämmer väl överens med Piagets teorier.  
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Begreppen som Piaget och Kylén använder skapar en förståelse för hur barn tänker och kan på 

så vis hjälpa oss att förstå vilket stöd barnet behöver (Askland & Sataoen, 2014). Kyléns 

begåvningsnivåer för att beskriva intellektuell funktionsnedsättning, A-, B- och C-nivå, 

påminner om de adaptiva förmågorna som beskrivs enligt DSM – 5 (APA, 2013), det vill säga 

vilket stödbehov barnet behöver för att klara av sin vardag. I A-nivån upplever personen vad 

som händer här och nu. I B-nivån förstår personen sin närmiljö som en helhet men har svårt i 

tanken att förstå förändringar. I C-nivån har personen en allmän uppfattning om tid och rum 

och att klara av nya situationer och begreppen blir mer allmänna (Granlund, 2014; Kylén, 

2012). Enligt Göransson (1989) kan stödbehovet på A-nivån handla om att barnet behöver 

stöd i att upprepa saker och stöd i att uppleva för att få förståelse vad som händer här och nu. 

Stödbehovet på B-nivån handlar om att underlätta förståelsen genom bildstöd och tecken. 

Stödbehovet på C-nivån kan innebära att barnet behöver stöd i att planera tid och stöd i 

abstrakt tänkande. Begåvningsnivåerna är i själva verket inte kopplade till ålder utan beskriver 

hur begåvningen arbetar och kan på så vis hjälpa oss att förstå var barnet befinner sig och 

vilket stöd som bör sättas in (Göransson, 1989).   

För att anpassa stödbehov krävs information om hur barnet använder sin förmåga i vardagen. 

Utifrån olika kognitiva funktionsområden såsom rumsuppfattning, tidsuppfattning, 

kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och orsaksuppfattning kan barnets förmåga i 

vardagen undersökas (Granlund & Göransson, 2011; Granlund, 2014; Kylén, 2012). Barnets 

rumsuppfattning kan undersökas genom att se hur barnet orienterar sig i rummet och 

förmågan att hitta till olika ställen. Att till exempel följa en vägbeskrivning och att hitta till ett 

ställe och gå dit själv. Barnet kan behöva stöd i form av anpassad miljö, tydliga kännemärken 

och bilder för att hitta.  

Gällande tidsuppfattning undersöks barnets förmåga kring att förstå när något ska inträffa 

eller har inträffat. Även barnets förmåga att planera själv och med hjälp av personal 

undersöks. Barnet kan behöva stöd i form av konkret tidsangivelse som hjälper dem att lära 

sig förstå hur mycket tid som är kvar eller när tiden är slut, så kallad Time Timer eller 

Timstock och/eller bildschema (Granlund & Göransson, 2011; Kylén, 2012). 

Kring kvalitetsuppfattning undersöks bland annat hur barnet kan ordna föremål efter 

egenskaper såsom färg, form eller användningsområde. Barnet kan behöva konkret stöd för att 

förstå, exempelvis kan instruktioner som ”duka fram” ett glas till varje tallrik istället för ”ta 

fram” tre glas, då abstrakt information som siffror kan vara svårt att förstå.  
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Barnets orsaksuppfattning kan undersökas genom att ta reda på hur barnet löser enkla 

vardagsproblem och förståelsen för orsak/verkan, det vill säga huruvida barnet kan förstå att 

det kan påverka en situation genom en egen handling. Barnet kan behöva stöd i att lösa enkla 

vardagsproblem (Granlund & Göransson, 2011; Kylén, 2012).  

4.2 Sociokulturellt perspektiv - Vygotskijs utvecklingsteori 
Förskolans läroplan utgår från det sociokulturella synsättet som präglas av Vygotskijs teorier. 

Vygotskijs teorier beskriver hur barnets språk och tänkande utvecklas genom samspel och 

lärande. En viktig del av lärandet enligt Vygotskij är när barnet lämnar en utvecklingsnivå för 

att utföra nästa nivå med hjälp av en vuxen eller kamrat för att sedan klara av uppgiften på 

egen hand, den så kallade proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen 

innebär avståndet mellan vad ett barn klarar av att prestera ensam och utan stöd, till vad ett 

barn kan prestera tillsammans med stöd, scaffoling, av en vuxen eller en mer kompetent 

kamrat (Dysthe & Igland, 2003; Säljö, 2014; Vygotskij, 1999). Under senare år har allt oftare 

det kognitiva begreppet metakognition börjat användas inom förskolans och skolans värld. 

Dysthe (2003) beskriver begreppet metakognition utifrån Vygotskijs perspektiv om hur ett 

barn ska ges möjlighet till att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande 

för att bli medveten om hur barnet lär sig bäst. Som stöd i att utveckla sitt lärande använder 

sig ofta barn av olika slags verktyg till exempel hink och spade eller spik och hammare, det 

vill säga konstgjorda material som skapats av människan (Dysthe, 2003). 

Smidt (2010) beskriver utifrån Vygotskij att de verktyg som vi använder varje dag har en stor 

betydelse för vårt lärande. Vidare beskrivs hur barnen använder sig av olika verktyg som stöd 

i förskolans miljö och hur barnen skapar en kunskap genom att leka och samspela med dessa 

verktyg. Dysthe (2003) beskriver hur Vygotskij belyser lekens positiva insatser i 

inlärningsprocesserna. Partanen (2007, 2016) skildrar hur Vygotskij ansåg att det var viktigt 

att barnet skulle känna sig inkluderat och inte särskiljas från andra barn utan handikapp. 

Vygotskij var kritisk till hur barns kognitiva utveckling kartlades genom olika intelligenstest. 

Han ansåg att dessa test endast mäter vad barnet kan nu, inte vad barnet kan lära sig i sin 

framtida utveckling, inom den så kallade proximala utvecklingszonen. Det var dock viktigt att 

barn som behövde stöd skulle få en mer individualiserad pedagogisk miljö (Partanen, 2007, 

2016).  
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5.Tidigare forskning 
Forskning visar att tidiga insatser i förskolan är betydelsefullt för det enskilda barnets 

utveckling och lärande, detta gäller särskilt för barn som tenderar att få svårigheter i sin 

utveckling (Björck-Åkesson, 2014; Granlund m.fl., 2016; Nielsen & Christoffersen, 2009). I 

TUTI (Granlund m.fl., 2016) beskrivs vikten av att tidigt identifiera barn med 

beteendeproblem för att barnet ska ges möjlighet att få stöd i att utveckla ett engagemang i 

förskolan. Projektets syfte var att kartlägga och ta fram instrument som mäter barns 

beteendeproblem i förskolan. Resultatet visar att frågeformuläret Strength and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) som identifierar hyperaktivitet och uppförandeproblem hos förskolebarn 

i kombination med frågeformuläret som beskriver engagemang (CEQ) är användbart för att 

identifiera svårigheter som kan förekomma hos förskolebarn. SDQ kan dels användas för att 

mäta förekomsten av beteendeproblem och som diagnos gällande psykisk sjukdom hos 

förskolebarn (Wichström et al., 2012). Däremot behöver SDQ utvecklas för att kunna 

identifiera barn med emotionella svårigheter. I TUTI (Granlund m.fl., 2016) visade sig CEQ 

vara ett användbart och uppskattat mätinstrument av förskolepersonal. Mätinstrumentet CEQ 

användes även utanför projektets ram för att mäta barnets engagemang i olika aktiviteter.  

Rapporten visar även att formellt identifieras barn med svårigheter senare under barnets tid i 

förskolan och först då träder de externa professioner in och handleder personal. Björck-

Åkesson (2014) påvisar likaså vikten av tidiga insatser och specialpedagogiskt stöd till barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan.  

I en norsk studie (Nielsen & Christoffersen, 2009) undersökte forskarna om barn som går i 

förskola utvecklas annorlunda än barn som inte går i förskola. Förskolans kvalitet har en 

inverkan på barns sociala, kognitiva och känslomässiga utveckling. Studien visar att barns 

tillgång till en förskola av hög kvalitet generellt höjer deras IK och skolfärdigheter och har 

betydelse för barnets fortsatta skolgång. Förskolan kan höja barnets IK genom att ha utbildad 

personal som stödjer och stimulerar barnets språk, där barnen får resonera och utveckla 

sociala och kognitiva funktioner via meningsfulla lekar och samtal (Nielsen & Christoffersen, 

2009). Personalens kännedom om barnens utveckling samt lyhördhet för barnens 

kommunikation visade sig vara faktorer som har störst betydelse. Andra faktorer som 

påverkar barnets utveckling på kort och lång sikt är bra kontakt mellan förskola och föräldrar. 

Även Wilder och Granlund (2014) påvisar vikten av samarbete mellan hem och förskola. 

Nielsen och Christoffersen (2009) menar att ju tidigare insatserna kring samarbetet mellan 

hem och förskola sätts in, har betydelse för de positiva effekterna som samarbetet medför. 
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Många studier visar på vikten av tidig språkstimulans i förskolan (Montie et al., 2006; Van 

der Schuit et al., 2011; Whorall & Cabell, 2016). Med tidig språkstimulans menas att 

pedagogen stödjer barnet i att uttrycka sig i språkets olika former, genom att barnet till 

exempel får upprepa, återberätta, ljuda samt ha vardagliga samtal (Bruce, 2014). Till exempel 

visar studien av Van der Schuit et al. (2011) på positiva effekter av tidig språk- och 

inlärningsstimulans. I studien som genomfördes i Nederländerna ingick 10 barn med 

intellektuell funktionsnedsättning och 18 barn ingick i en kontrollgrupp, i ålder 2–6 år. 

Resultaten visar att tidig språkstimulering är effektiv och skyndar på språkutvecklingen för 

barn med intellektuell funktionsnedsättning om också föräldrarna är involverade och fortsätter 

arbetet hemma. Studien av Van der Schuit et al. (2011) visar även att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning kan uppnå höga nivåer av läskunnighet när de får lämpligt stöd i tidig 

ålder. Det vill säga när det får hjälp med tal, tecken, beröringssymboler samt 

upplevelsebaserat lärande, förankrad undervisning och när interaktivt berättande omfattar 

språkarbetet. Studien belyser således vinster av tidiga och effektiva åtgärder i 

språkutvecklingen för icke talande barn med intellektuell funktionsnedsättning (Van der 

Schuit et al., 2011). 

I en studie från England (Whorrall & Cabell, 2016) påvisar forskarna vikten av att stödja 

barns språkutveckling under förskoleåren. Studien visar att förskollärare kan sakna 

möjligheter att engagera barn i olika typer av samtal som främjar utvecklingen av rika 

muntliga språkkunskaper. Studien belyser strategier och exempel på hur förskollärare bättre 

kan stödja förskolebarns muntliga språkutveckling i alla situationer på förskolan. Exempelvis 

genom målmedvetna samtal som inkluderar ett förfinat ordförråd, stöd i barnens intressen och 

att använda öppna frågor i kognitivt utmanande områden (Whorrall & Cabell, 2016). 

I en studie gjord i tio olika länder av förskolemiljöer (Montie et al., 2006) påvisade forskarna 

att om barn på förskolan fick möjlighet att leka och ha aktiviteter i mindre grupp samt om 

förskollärarna stöttade barnet till att fritt välja aktivitet och leka så utvecklades barnets språk 

och kognition mer. Granlund (2014) beskriver hur barn med intellektuell funktionsnedsättning 

har svårt att utveckla och att tillämpa ny kunskap och lärande. Flera studier påvisar vikten av 

att barnet får stöd i att reflektera kring sitt lärande och tänkande (Muños & Cruz, 2016; 

Blakey, Carroll & Visser, 2016; Partanen, 2016).  
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Att stimulera detta tänkande kring sitt eget tänkande, så kallad metakognition, stämmer 

överens med Vygotskijs perspektiv kring barns lärande. Vygotskij menar att barn lär sig bäst 

genom att de ges möjlighet till att återkommande reflektera över sitt eget tänkande, över sin 

förståelse och över sitt lärande (Partanen, 2016). 

Barn med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårigheter i det sociala samspelet. Ofta 

uppstår konflikter och det blir viktigt för barnet att minska eller få kontroll över sitt beteende 

(Granlund, 2014). I en studie från Chile (Muños & Cruz, 2016) kom forskarna fram till 

betydelsefulla skillnader i metakognition för förskolebarn, i åldern 4–5 år som fick feedback i 

sin lärandeprocess. Ett större antal metakognitiva händelser påvisades hos förskolebarn som 

fick självreglerande feedback. Tre dimensioner av metakognitiv kontroll, planering, kontroll 

och utvärdering visade sig. Inte all feedback påvisades ändra metakognitiva kontrollen hos 

barn, men studien visar på att förskollärare har en viktig roll i barns kognitiva utveckling 

(Muños & Cruz, 2016).  

I en studie från England och Nederländerna (Blakey et al., 2016) visar forskarna att en 

förbättring av kognitiv flexibilitet under förskoleåren har effekt i utvecklingen av både 

arbetsminne och hämmande kontroll. I studien ingick 120 stycken barn i ålder 2–4 år. 

Partanen (2016) visar bland annat i sin avhandling att de elever som fick en kombination av 

arbetsminneträning och metakognitiv träning, det vill säga reflektera över sitt tänkande och 

lärande, förbättrade sitt arbetsminne.  

I en amerikansk studie (Fuhs, Farran & Nesbitt, 2013) där 803 barn i förskoleåldern ingick, 

undersökte forskarna hur barnet förvärvar kunskaper i att skifta och fokusera sin 

uppmärksamhet samt i hur barnet kontrollerar och hämmar sitt beteende. Studien handlar om 

att öka förståelsen för hur pedagogerna kan underlätta för barn att få mer kontroll över sitt 

beteende. Pedagogens kompetens och den tid som pedagogen avsätter för att ge barnet 

instruktioner i meningsfulla aktiviteter har stor betydelse för hur barnet kan kontrollera sitt 

beteende. Barnet kan lättare utföra självständiga aktiviteter när miljön är anpassad med 

stimulerande material. Forskarna kom fram till att pedagogen då kan ägna mer tid och 

engagemang åt barn som behöver stöd. Pedagogens förhållningssätt samt hur de samtalade 

med barnen gav betydande inverkan på barnets hela förskoletid. Studien visade att barnets 

färdigheter utvecklades genom detta arbetssätt så att de kunde styra mer över sina impulser, få 

mer kontroll, öva minne och uppmärksamhet (Fuhs et al.,2013).  
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Aydogan (2012) menar att barnets välbefinnande och lärande påverkas av hur ofta barnet är 

engagerat i olika stimulerande aktiviteter på förskolan. Studien visade även hur barnets 

engagemang stöds i olika förskolemiljöer och är olika för såväl barn i behov av stöd som 

välfungerande barn (Aydogan, 2012). Samma faktorer som uppmuntrar till aktivitet, det vill 

säga där förskolläraren stöttar barnet och har en dialog, tycks även minska beteendeproblem 

hos barn (Fuhs, et al., 2013).   

6. Metod 

6.1 Metodologiska överväganden  
Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer utifrån två fiktiva 

vinjetter. Avsikten med studien var att ta reda på förskollärares erfarenheter av stöd för barn i 

förskolan som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Till en början var 

intentionen att intervjua förskollärare som hade ett barn i sin grupp där oro kring barnets 

kognitiva/intellektuella utveckling fanns hos pedagogen och där en remiss gällande 

utvecklingsbedömning gjorts till habilitering. Efter etiska överväganden utformades istället 

två vinjetter som vi hade som grund för våra intervjuer. Under de två följande rubrikerna, 

vinjettmetod och intervju utifrån vinjetter, beskrivs val av metod ytterligare.  

6.2 Vinjettmetod 
Jergeby (1999) beskriver att vinjett som metod numera även börjat användas i kvalitativa 

studier. Förr var det endast vanligt förekommande i kvantitativa studier. Vinjetter är en 

berättelse, det vill säga korta historier om en situation eller person som forskaren skriver fram 

så verklighetstroget och konkret möjligt. En vinjett kan även liknas med korta 

fallbeskrivningar. Vi utformade vinjetterna utifrån Granlunds (2014) beskrivning av barn med 

intellektuell funktionsnedsättning, vilket innebär en nedsättning i intelligens och adaptiva 

förmågor såsom skolrelaterade-, sociala och praktiska färdigheter (Bilaga 2 och 3). Till 

exempel i vinjett 1 (Bilaga 2) beskrivs hur Kim blir orolig och missnöjd när det inte blir som 

hen tänkt. Vidare i vinjetten beskrivs hur hen har svårt för att följa och förstå regler och i 

kontakten med sina kamrater upplevs Kim som burdus. Vinjetten belyser även att Kim 

fungerar bättre i liten grupp.  

Vinjetten ska vara så utformad att den upplevs verklig för mottagaren. Vidare menar Jergeby 

(1999) att en vinjett bör fylla vissa grundkriterier, det vill säga vara lätt att förstå och följa, 

vara logisk och trovärdig och inte vara så omfattande att mottagaren inte orkar följa med i 

handlingen. Vi valde att använda oss av vinjetter i syfte att förskollärarna skulle ställas inför 

samma situation, vilket Jergeby (1999) menar är en styrka i metoden.  
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Likaså ur etiska aspekter valde vi att använda oss av vinjetter, då forskningsfrågan i studien 

gällande kognitiva/intellektuella funktioner hos barn, vilket enligt författarna är av känslig art. 

Genom vinjetten kunde förskollärarna tänka kring stöd för det fiktiva barnet. I vinjetterna 

valde vi att ha ett könsneutralt barn och kalla barnet för Kim/Hen. Vinjetterna i föreliggande 

studie är som vi tidigare nämt utformade utifrån Granlunds (2014) beskrivning av barn med 

intellektuell funktionsnedsättning, vilket innebär en nedsättning i intelligens och adaptiva 

förmågor såsom skolrelaterade-, sociala och praktiska färdigheter. Kim är, som beskrivits i 

vinjetterna gällande sociala färdigheter, sen i sin språkutveckling och leker inte på ett sätt som 

förväntas av hens ålder. Kim behöver även hjälp vid praktiska färdigheter såsom påklädning 

och toalettbesök. Hen behöver också upprepa en sak många gånger för att lära in och förstå, 

vilket kan påverka skolrelaterade färdigheter (Bilaga 2 och 3).  

6.3 Intervjuer utifrån vinjetter 
För att söka svar på vår forskningsfråga bestod datainsamlingen av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer utifrån vinjetter. Intervjuer är vanligt förekommande i kvalitativa 

studier (Backman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna bestod av 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare verksamma inom förskola. Intervjuerna 

utfördes genom personliga intervjuer på respektive förskollärares arbetsplats. Vi intervjuade 

fyra förskollärare var, vilket resulterade i åtta intervjuer totalt. Två intervjuer utfördes inom 

ramen av pilotintervjuer och omfattas inte i resultatet. Utifrån vår intervjuguide ställdes 

samma frågor till samtliga informanter (Bilaga 4). Semistrukturerade intervjuer som vi 

använde oss av har öppna svarsmöjligheter och begränsar därför inte intervjupersonens svar, 

vilket innebär stor frihet för den intervjuade personen att själv utforma svaret (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Två pilotintervjuer utfördes för att tillförsäkra att intervjufrågorna var tillräckligt omfattande. 

Vi utformade en vinjett som vi hade som grund för intervjun och som informanterna fick 

skriftligt ta del av en dag innan intervjun. Utifrån vinjetten intervjuade vi varsin förskollärare 

verksam inom förskolan. Vi spelade in intervjuerna via telefon och gjorde skriftliga 

stödanteckningar. Därefter transkriberade vi intervjuerna och gjorde en varsin skriftlig 

sammanfattning av våra intervjuer. Vi jämförde sedan våra intervjuer och reflekterade över 

ändringar i intervjuguide och vinjett.  
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Utifrån pilotintervjuerna upptäckte vi att en intervjufråga behövde förtydligas. Vi utvecklade 

även vinjetten så den blev mer beskrivande och levande. Pilotintervjuerna bestod enbart av 

intervjuer utifrån vinjett 1 (Bilaga 2). Efter pilotintervjun utformade vi en till vinjett (Bilaga 

3). Att använda oss av intervjuer utifrån vinjetter för att få svar på vår forskningsfråga visade 

sig vara ett bra val av informationsinhämtande metod. 

6.4 Urval 
Urvalet bestod av tio förskollärare verksamma inom förskola, se tabell 1, varav två 

förskollärare ingick i pilotintervjun. Bekvämlighetsval gjordes då de tillfrågade förskolorna 

var kända av författarna innan och fem av förskollärarna var kända av författarna innan 

intervjun. För att förskollärarna skulle ha skaffat sig erfarenhet i sitt arbete var 

inklusionskriterierna verksamma förskollärare som arbetat inom förskola i minst tre år. 

Exklusionskriterium var personal på förskolorna utan pedagogisk utbildning. Två av 

förskollärarna i studien hade även lång erfarenhet av att arbeta som barnskötare inom förskola 

innan förskollärarutbildning.  

 

Tabell 1. Genomförda intervjuer av förskollärare, deras ålder samt        

verksamma år i yrket. 

Intervjuperson Ålder   Verksamma 

antal år 

Förskollärare 1 32 10 

Förskollärare 2 45 4  

Förskollärare 3 42 4  

Förskollärare 4 28 6 

Förskollärare 5 41 19 

Förskollärare 6 48 28 

Förskollärare 7 46 21 

Förskollärare 8 65 44 
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6.5 Genomförande  
Inledningsvis kontaktade vi förskolechefer i närområdet via telefon för att söka informanter, 

det vill säga förskollärare som kunde tänkas ställa upp i studien. Efter godkännande av 

förskolechef på respektive förskola kontaktades sedan berörd förskollärare via telefon. 

Därefter skickades missivbrev till berörd förskolechef och förskollärare. Dagen innan 

intervjun mailades vinjett 1 till berörd förskollärare med information om att läsa vinjetten 

innan intervjun (Bilaga 2). Samtliga intervjuer utfördes via personlig kontakt på respektive 

informants arbetsplats, efter önskemål från informanterna. Alla tillfrågade informanter 

tackade ja till att bli intervjuade. Innan intervjun spelades in fick förskolläraren skriftligen ta 

del av vinjett 2 (Bilaga 3). Information till informanterna om vilka frågeområden som skulle 

beröras under intervjun gavs innan intervjun spelades in. Intervjun spelades in via telefon och 

stödanteckningar gjordes med tanke på om inspelningen på något vis inte skulle fungera. 

Innan intervjun kontrollerades att utrustningen fungerade samt hur inspelningen skulle föras 

över via dator. Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter eller någon dag efter intervjun 

genomfördes.  

6.6 Bearbetning och analys  
I föreliggande studie har en kvalitativ innehållsanalys använts som analysmetod med fokus på 

tolkning av texter. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är lämpligt att använda en 

kvalitativ innehållsanalys när texterna är transkriberade utifrån inspelade intervjuer och 

därigenom kan tolkningen ske på olika nivåer. Intervjuerna lyssnades av några gånger och 

därefter transkriberades intervjuerna ordagrant i anslutning till att intervjun genomfördes. 

Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans metod, vilket innebär att vi som 

författare är väl insatta i ämnet och texten med fokus på att identifiera likheter och skillnader. 

Utifrån de transkriberade intervjuerna plockades meningsbärande enheter ut som motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter kondenserades och jämfördes de meningsbärande 

enheterna. Att kondenseras innebär att texten reduceras ner utan att några väsentligheter 

försvinner. Koderna sorterades sedan in i subteman för att slutligen bilda olika teman 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

 



   
 

23 
 

Tabell 2. Tillvägagångssätt vid analys. Tabellen nedan uppvisar ett urval av exempel på hur 

materialet har analyserats.  

Meningsenheter Kondenserande 

meningsenheter 

Koder Subteman Teman 

”/…/ då tänker jag först 

väldigt mycket på 

förberedelse i form av 

bildstöd för att jag bara fick 

känslan av att det var väldigt 

jobbigt att byta aktiviteter 

och så och då behövs visuellt 

stöd”.  

 

 

”Kim skulle jag kunna 

använda tecken som stöd till 

/…/ Det sker under samtalet, 

under lunchen, när jag läser 

saga, kläs på, ja i vardagliga 

situationer, utomhus, 

inomhus, bordsaktivitet eller i 

en stor aktivitet som en 

rörelselek, överallt. Tecken 

som stöd gör att vi får ihop 

två ord på två språk så att 

säga.” 

 

 

 

"Att vi är tillsammans i 

sandlådan och leker bageri 

och bakar kakor och jag 

visar på hur vi kan göra och 

så kommer de andra barnen 

till vår lek. Att lära hen hur 

en lek går till med turtagande 

och samspel. Att de andra 

barnen inte blir rädda för 

hen och att ett samspel 

uppstår". 

 

 

 

”Vissa saker skulle man 

kunna…. Jag vet föräldrar 

som tycker det här med bilder 

är väldigt bra och det är ju 

något man kan använda 

hemma också. Då blir det lite 

lika och då blir det en 

trygghet och då blir det 

upprepning också. Så här 

klär jag på mig på förskolan 

och så här klär jag på mig 

hemma till exempel”.  

Förberedelse för 

att ge stöd. 

 

 

 

 

 

 

Kommunikativa 

insatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lära av 

varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan hem 

och förskola. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Förberedelse 

 

 

 

 

 

 

 

Insatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan 

Bilder som 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

Tecken som 

stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med 

kamrater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuitet av   

stöd 

Förberedelse 

och rutiner 

skapar stöd 

 

 

 

 

 

Kommunikativa 

insatser ger 

förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderande 

miljöer skapar 

samspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan 

bygger stöd 
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6.7 Tillförlitlighet  
I föreliggande studie har samtliga informanter ställts inför samma kontext genom vinjetterna. 

Jergeby (1999) menar att det är fördelaktigt att använda vinjett som metod då tillförlitligheten 

det vill säga reliabiliteten ökar genom att vinjettmetoden är upplagd på ett sätt som gör att 

godtyckliga fel kan kontrolleras. Vår tolkning av intervjusvaren i analysen samt hur 

informanterna har tolkat vinjetterna minskar reliabiliteten i studien. En ordentlig redogörelse i 

analysprocessen har gjorts enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod, som i i sin tur ökar 

trovärdigheten. Vad säger det insamlade materialet i föreliggande studie? Det finns en risk att 

informanterna har svarat utifrån vad de tror att de förväntas att svara, vilket minskar 

validiteten. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den slutliga verifieringen lämnas till 

läsarna att avgöra.   

6.8 Etiska ställningstaganden 
I föreliggande studie har vi utgått från forskningsetiska principer, det vill säga samtycke-, 

informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). 

För att uppfylla samtyckeskravet informerades informanterna/intervjupersonerna innan 

intervjun om studiens syfte och att studien kommer att publiceras.  De fick skriftligen ta del 

av missivbrev innan intervjun. Informanterna informerades om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan någon förklaring, enligt informationskravet. I enlighet med 

konfidentialitetskravet spelades intervjuerna in via telefon och sedan fördes inspelningarna 

över på USB-minne. De inspelade intervjuerna raderades därefter från telefonen. USB-minnet 

med intervjuerna och transkriberingarna förvarades inlåst. Samtliga personer som ingick i 

studien skyddades genom att samtliga namn kodades. Intervjuerna, det vill säga 

inspelningarna och transkriberingarna förvaras inlåsta och förstörs när studien är klar. 

Intervjuerna används enbart inom studiens ram i enlighet med etiska aspekter såsom 

nyttjandekravet, som innebär att materialet som samlats in i föreliggande studie enbart 

används i detta ändamål. Vi hämtade information av förskollärare på olika förskolor runt om i 

länet för att skydda anonymiteten. Samtliga informanter gav muntligt samtycke till att ingå i 

studien samt att intervjuerna spelades in.  

Utifrån forskningsetiska aspekter valde vi att använda oss av vinjetter, då vi ansåg att 

forskningsfrågan gällande kognitiva/intellektuella funktioner hos barn var av känslig art. 

Genom att våra informanter fick tänka på ett fiktivt barn utifrån vinjetterna kunde vi kringgå 

det etiska dilemmat, vilket ett riktigt fall/barn skulle innebära.  
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Att intervjua utifrån ett riktigt fall/barn skulle kunna innebära att föräldrarna måste ge 

samtycke till intervju kring stöd till sitt barn som tenderar få en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det skulle kunna leda till onödig oro då barnet kanske inte alls får en 

diagnos. För det enskilda barnet skulle det också innebära att barnet skulle kunna identifieras 

då det inte är så vanligt förekommande att ett barn tenderar få en intellektuell 

funktionsnedsättning. Ett annat etiskt dilemma, vilket ett riktigt fall/barn skulle kunna 

innebära, var att hitta förskolor där ett barn som tenderar få en intellektuell 

funktionsnedsättning går.  

7. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultat och analys utifrån vad som kommit fram i intervjuerna utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. De citat som främst belyser de intervjuades erfarenheter 

utifrån deras föreställningsvärld har valts ut. För att belysa variation av erfarenheter är varje 

beskrivning inte alltid gemensam för hela gruppen. I tabell 3 beskrivs hur resultatets 

huvudtema, ”Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder”, byggts upp av fyra teman och 

ett antal sub-teman. 

Tabell 3.  Sammanfattning av huvudtema, teman och sub-teman. 

Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder 

 

7.1 Generellt stöd utifrån den verksamhet som råder  
Ett gemensamt tema som vi får fram utifrån analysen är hur samtliga förskollärare beskriver 

hur de tillämpar generellt stöd utifrån den verksamhet som råder. Samtliga informanter 

berättar om hur de kan stötta barn med kognitiva/intellektuella svårigheter efter den kunskap 

och de förutsättningar de har.  

Förberedelse och 

rutiner skapar stöd 

Kommunikativa 

insatser ger 

förutsättningar 

 

Inkluderande miljöer 

skapar samspel 

 

Samverkan bygger stöd 

Visuellt stöd 

 

Verbalt stöd 

 

 

 

 

 

Tecken som stöd 

 

Språklekar 

 

 

 

Mindre grupper 

 

Kontakt med 

kamrater 

 

Stödmaterial 

 

 

 

Handlingsplan och 

utvärdering av stöd 

 

Samarbete hem och 

förskola. 
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Stödet till Kim handlar mycket om att stötta hen i språkutvecklingen och det sociala. 

Förskollärarna tänker hur de kan anpassa verksamheten och ge ett generellt stöd till barn med 

svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Förskollärarna berättar om hur de kan 

hitta lösningar och anpassa verksamheten efter barnets behov av stöd. Förskollärarna berättar: 

”Jag tycker ju absolut att Kim behöver stöd. Extra stöd bland pedagogerna för att stärka Kim i 

gruppen. Hjälpa till i språket och kommunikationen med andra barn” (F 2). ”Stöd just för 

språkets skull. Kommer språket så kommer också det sociala om språket stärks” (F 4).  

 

Det första som jag tänker på är att, lite extra stöd behövs, men det är ju hur vi kan eller hur jag kan anpassa 

verksamheten, att verksamheten ska passa barnet först och främst i de olika situationer där svårigheter 

uppstår. Det är det första jag börjar bygga på hur man kan förändra så att det passar det barnet (F 3). 

 

7.2 Förberedelse och rutiner skapar stöd 
7.2.1 Visuellt stöd 

Samtliga förskollärare beskriver utifrån vinjetterna hur de som förskollärare kan hjälpa barnet 

genom visuellt stöd för att underlätta i övergångarna mellan olika aktiviteter på förskolan.   

Förskollärarna skildrar hur förskolan är uppbyggd på rutiner vilket gynnar Kim. De beskriver 

hur Kim behöver rutiner och struktur över dagen för att underlätta för hen att förstå och 

förberedas inför vad som ska hända. Förskollärarna berättar: ”/…/ då tänker jag först väldigt 

mycket på förberedelse i form av bildstöd för att jag bara fick känslan av att det var väldigt 

jobbigt att byta aktiviteter och så och då behövs visuellt stöd” (F1). 

 

Å det första jag bara tänker är att vad viktigt med rutiner för ett sådant här barn. Nu är det ju mycket 

rutiner i förskolan men för ett sådant här barn så ja, jag tänker bildkort på en dag eller bilder som man kan 

följa mer tydligt (F 3).  

 

Förskollärarna beskriver ytterligare hur de genom bildschema över dagens aktiviteter kan 

utforma ett visuellt stöd för att barnet lättare ska förstå. De berättar om hur de kan visa barnet 

i början på dagen hur dagen på förskolan kommer att se ut. Förskollärarna beskriver även hur 

ett bildstöd kan visa hur barnet ska klä på sig, vilket kan vara till stöd för barnet att veta 

vilken ordning kläderna ska tas på.  
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Förskollärarna berättar: ”/…/för att underlätta för Kims dag på förskolan och går igenom alla 

situationer från morgon till kväll, till exempel att vi skulle kunna använda ett bildstöd för att 

underlätta för Kim” (F 2).”Bildstöd skulle hjälpa Kim tror jag, att se tydligheten över dagen. 

Då slipper hen vara oviss över detta/…/ man kan ha dagsscheman, påklädningsschema, det 

tror jag skulle hjälpa till” (F 5). 

7.2.2 Verbalt stöd  

Många förskollärare beskriver hur de genom att vara närvarande kan stötta och förbereda 

barnet inför och i olika aktiviteter. De berättar hur de genom verbalt stöd och tydlighet guidar 

och leder barnet i och inför olika aktiviteter.  Likaså att finnas nära barnet och vägleda genom 

att vara tydlig är viktigt för att barnet ska ha möjlighet att förstå dagens olika moment. 

Förskollärarna berättar: ”/…/ att man muntligt går fram och förbereder hen/…/att barnet 

skulle behöva en vuxen vid sin sida väldigt nära så. Inte så mycket byte, så tänker jag att hen 

behöver” ( F 1). ”Tydlighet och att man är närvarande i det vi gör med hen/…/förberedandet, 

ledandet” ( F 7). Förskollärarna berättar även om hur de som vuxna kan stötta barnet genom 

att tolka och sortera information så att barnet lättare kan hänga med och förstå. De berättar: 

”Kim kommer att få sitta bredvid en vuxen som stöttar, och tolkar och underlättar för hen att 

det inte blir alldeles för mycket information” (F 6).  

7.3 Kommunikativa insatser ger förutsättningar 
7.3.1 Tecken som stöd 

Några förskollärare beskriver hur de använder tecken som stöd. De beskriver hur tecken som 

stöd kan användas varierade från att användas till att förstärka uppgiften och informationen 

till barnet som behöver stöd. De berättar att de kan använda stödtecken vid samtal och i 

samlingen.  En förskollärare beskriver att när hon använder sitt kroppsspråk kan hon även 

nyttja tecken som stöd.  

Några förskollärare berättar att de har gått olika kurser i bland annat teckenspråk, tecken som 

stöd samt en kurs i språkutveckling. De menar att denna kompetensutveckling har gynnat 

deras pedagogiska arbete för att stödja och ge insatser så att de kan nå och förstå barn med 

kognitiva/intellektuella svårigheter på ett bredare sätt än genom endast verbal 

kommunikation.  
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Vi har fått utbildning kring språkutveckling /…/Jag skulle använda tecken tillsammans med Kim och 

kamraterna kring hur vi ska göra, när det är dags att gå ut/in, äta. Jag tror på både det talade språket och 

tecken samt kroppsspråket (F 8).  

 

En förskollärare beskriver hur tecken som stöd till barnet kan användas i olika situationer på 

förskolan. Dels för att stötta och ge specifikt stöd till det enskilda barnet med 

kognitiva/intellektuella svårigheter men det blir även ett generellt stöd till alla barn i gruppen.   

Hon menar att alla barn har fördel av att språket förtydligas genom att använda tecken som 

stöd, en insats vilket inkluderar det barn som är i behov specifikt stöd. 

 

Kim skulle jag kunna använda tecken som stöd till, ja alla barn skulle behöva det, fast de inte har 

språkförbistringar och kan komma in i leken. Jag kan se det som ett extra språk likväl som engelska 

mm/…/ Det sker under samtalet, under lunchen, när jag läser saga, kläs på, ja i vardagliga situationer, 

utomhus, inomhus, bordsaktivitet eller i en stor aktivitet som en rörelselek, överallt. Tecken som stöd gör 

att vi får ihop två ord på två språk så att säga (F 5).  

 

 

7.3.2 Språklekar 

Några förskollärare framställer olika språkverktyg och aktiviteter som viktiga insatser för 

barnets utveckling och samspel. Förskollärarna beskriver en oro kring Kims språkutveckling. 

De betonar hur olika språklekar kan utveckla språket för Kim. Förskollärarna beskriver hur 

arbetet tillsammans med en kamrat är viktigt, att lära av varandra tillsammans i liten grupp. 

Att ge ett generellt stöd till hela gruppen som samtidigt gynnar det enskilda barnet som är i 

behov av stöd. Förskollärna berättar: ”Vi jobbar med Tras, ett hjälpmedel som blir som en 

bedömning eller en bas vad som brister i språkutvecklingen. Men även hitta styrkor och stärka 

barnet i det som fungerar” (F 4). 

 

Jag skulle använda mig av roll-lekar, olika spel där man också får lära sig lite turtagning, vänta, leksaker 

och dockor. I leken med dockor övar barnet på språkutveckling och vi benämner det som finns runt 

omkring i den leken (F 8). 
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Några insatser som förskollärare berättar om är hur de kan använda olika digitala hjälpmedel 

såsom ipad/ lärplatta för att stötta barnet i dess språkliga utveckling. De beskriver även hur 

språkutvecklande metoder kan stötta barnet att komma vidare i sin språkliga utveckling. 

Förskollärarna berättar: ”Ipad med spel om språkövningar, IT kan ofta vara ett bra stöd” (F 8). 

”Ja språkstöd kan man ju ha, appar, Bornholmsmetoden som är vettig till viss del, andra 

ordprogram” (F 6). 

 

Jag tänker på språket så skulle jag plocka in väldigt mycket språkövningar via appar nu kommer jag inte 

på vad den heter, med lärplattor titta på en bild och så ska man hitta ordet och det är ju bra att använda för 

alla. Och en sån sak kan man även plocka in för Kim i andra situationer när man sitter tillsammans att 

försöka få lite egen tid eller tillsammans med ett annat barn så att det inte blir så utpekande. Att man 

samtidigt då tänker jag att man tränar det sociala samspelet med något annat barn i liten grupp ( F 3).  

 
 

7.4 Inkluderande miljöer skapar samspel 
7.4.1 Minder grupper  

Samtliga förskollärare beskriver hur de genom att dela in barnen i mindre grupper kan stärka 

barnet att bli delaktig.  

Förskollärarna beskriver vidare hur de tänker över hela gruppen för att organisera sig i så små 

grupper som möjligt under dagen. Förskollärarna berättar om hur de genom att dela in i 

mindre grupper ökar förutsättningar för att ge Kim det stöd hen behöver. Förskollärarna 

berättar: ”Organisera sig i så små grupper som möjligt, vi måste tänka över hela gruppen”( 

F5).”Kim får vara i mindre grupp/.../hen behöver mycket stöd i kontakt med de andra barnen 

av en vuxen” (F 6).  

Förskollärarna skildrar hur de som pedagoger hinner med att se och stötta bättre genom att ha 

barnet i en mindre grupp. Att ge stöd i mindre grupp är något förskollärarna upplever att de 

kan göra då det inte finns möjlighet att avsätta en pedagog för Kim. Mindre grupper skapar 

även förutsättningar för Kim i kontakten med kamrater och att hen på så vis får lättare att 

komma in i gruppen. Förskollärarna berättar: ”/…/Framförallt i mindre grupper. För det finns 

ju inte en vuxen som kan vara med Kim som man skulle vilja. Då mindre grupper för att 

stärka Kim i den lilla gruppen och gentemot kamraterna” ( F 1).  
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I den fria leken där kan vi ju också dela upp barnen i grupper, en grupp kanske kan vara inne och så kan 

vi dela två delar på gården och då kan man dela upp och det är ju bra för alla barnen, men speciellt då för 

Kim att få mindre grupper och då hinner man som pedagog se och vara med ännu mer (F 2). 

 

 

7.4.2 Kontakt med kamrater  

Samtliga förskollärare beskriver hur de i leken ska skapa förutsättningar för kommunikation 

och samspel med de andra barnen och hur de som pedagoger kan vara med och stötta. 

Förskollärarna berättar:  

”Att handleda Kim hur man tar kontakt, hur man kan leka/.../ instruera praktiskt hur man kan 

leka och då skulle jag sätta mig på golvet och leka med till exempel djuren” ( F5). ”Att finnas 

med i leken till exempel om dom är tre barn i stugan så ska jag ju sitta där också och finnas 

där hjälpa till och stötta” ( F 2).  

 

Att vi är tillsammans i sandlådan och leker bageri och bakar kakor och jag visar på hur vi kan göra och så 

kommer de andra barnen till vår lek. Att lära hen hur en lek går till med turtagande och samspel. Att de 

andra barnen inte blir rädda för hen och att ett samspel uppstår ( F 7).    

 

Flertalet av förskollärarna beskriver att om Kim får hjälp i att göra sig förstådd och stöd i att 

ta kontakt med kamrater underlättar det för Kim att förstå lekstrategier. Förskollärarna 

berättar: ”Språket och det sociala/…/för att det hänger ihop, det blir svårt att ta kontakt med 

kompisarna om man inte har språket/…/I leken kommunicerar man, att lära sig leka, 

strategierna” ( F 1). ”Framför allt är det språket/.../fungerar inte det här så går det ju inte att 

leka, vara med i samlingen, påklädningen, alla de här basala sakerna” ( F 6). ”Ja, Kim har 

svårt att förstå och följa enkla regler och det handlar ju om det här sociala, kompisbiten om 

man säger. Sociala samspelet tänker jag inte riktigt fungerar” ( F 2). 

7.4.3 Stödmaterial  

Att använda sig av konkreta material och saker för att tydliggöra och göra det mer begripligt 

för barnet att förstå beskriver många förskollärare. Förskollärarna berättar hur de kan anpassa 

material och göra det lättillgängligt att plocka fram. Förskollärarna berättar: ”Konkreta 

material skulle jag vilja ha att man använder figurer rekvisita så det blir lättare att 

förstå/…/Att man kan vara tydlig” ( F 2). ”Kanske ska det finnas en speciell låda för Kim men 

som andra barn också kan använda så man har det samlat så man kan plocka fram” ( F 3).   
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Några förskollärare beskriver hur stödmaterial kan hjälpa till att göra det extra lustfyllt för att 

locka med barnet till att starta ett moment eller stödja barnet i en rutinsituation. Stödmaterial 

kan på så vis medföra att barnet känner sig delaktig i att vilja utföra momentet. Förskollärarna 

berättar: ”Ja hen vill ju inte bli störd, de här avbrotten. Ja hen behöver nog den här klockan, 

Timstocken här kan jag tänka. Så här länge håller vi på med det här, och att man muntligt går 

fram och förbereder hen” ( F 7). ”För att underlätta byte av aktivitet kan Kim ha med sig ett 

eget litet bildstöd” (F 1). 

 

Barn är så vana vid Ipad:s att få checka av för att gå vidare. Om man har en liten magnet som man sätter 

dit när det är klart, så att hen bockar av och är delaktig i det där schemat. Så att det inte bara är ett schema 

som sitter uppe väggen. Så att avbrotten till toabesöken blir kul och Kim blir peppad till det ( F 7).  

 

 

Förskollärarna berättar även om hur de genom bilder i en saga kan hjälpa Kim att återberätta. 

De beskriver också hur de kan förtydliga en saga genom konkret material. De berättar: 

”Flanosagor fängslar också mycket barn, jag läser först sen får barnet sätta upp bilderna och 

återberätta. Detta gör att det blir begripligt för Kim, hen kan även få ha bilderna och själv få 

berätta en egen saga med bilderna” (F 8). ”Att känna och flytta på, använda sagor som är 3-

dimentionerlla till exempel Bockarna Bruse och att hen kan se dem tydligt” ( F 7).  

 

7.5 Samverkan bygger stöd 
7.5.1 Handlingsplan och utvärdering av stöd       

Några förskollärare beskriver hur de arbetar med handlingsplaner och att de skulle sätta in det 

för Kim i samråd med föräldrarna. De skriver till exempel en handlingsplan för att tydliggöra 

konkreta mål och utvärdera. Några förskollärare berättar att de inte hinner med och beskriver 

hur de får hitta tid och egna lösningar.   

 

Vi pratar med föräldrarna att vi vill göra en handlingsplan, för att få ner på papper hur vi ska stötta i det 

här/.../ sen så gör vi den och så får de läsa och godkänna och sen så sätter vi ett nytt möte för utvärdering 

och följer upp och ser om den behöver revideras ( F 2). 

Vi observerar och ser vad vi ska göra. Vi skulle skriva ner allt om Kim och kontakta föräldrar, biträdande 

chef, specialpedagogen, det är det första vi skulle göra. Vi utvärderar hela tiden vad Kim behöver eller 

inte behöver, kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi börjar ofta så här och utvärderar sedan hur går det, varför 

blir det så, hur går vi vidare (F 8). 
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7.5.2 Samarbete hem och förskola.  

Många förskollärare lyfter samarbete mellan hem och förskola som en viktig aspekt för att 

Kim ska få kontinuitet i det stöd hen behöver. Genom att ha en öppen kommunikation med 

föräldrarna och hur de som förskollärare kan ta hjälp av föräldrarna och utbyta erfarenheter. 

Förskollärarna berättar: ”Först då är att vi samtalar med föräldrarna. Det gör vi ju om vi har 

den minsta oro eller fundering och att man kan lösa det med hemmet lite, man kan bolla 

idéer” ( F 2). ”Vi jobbar väldigt nära föräldrarna på den här förskolan. Vi har en nära dialog 

med föräldrarna och följer barnet. Det gör vi tidigt så att det inte kommer som en ”bom” att 

barnet behöver stöd” (F 4).  

 

Jag vet föräldrar som tycker det här med bilder är väldigt bra och det är ju något man kan använda hemma 

också. Då blir det lite lika och då blir det en trygghet och då blir det upprepning också. Så här klär jag på 

mig på förskolan och så här klär jag på mig hemma till exempel (F 3).  

 

Förskollärarna beskriver hur de kan ha en kontaktbok med bilder som visar på vad Kim har 

gjort på förskolan för uppföljning och samtal hemma. De vill lyfta det hen är bra på och 

bygga vidare på det såväl hemma som i förskolan. En del förskollärare beskriver vikten av att 

lyfta vilka förväntningar föräldrarna har på förskolan samt vad föräldrarna kan hjälpa till med 

hemma. Förskollärarna berättar: ”Man kan göra en kontaktbok där vi sätter in bilder på vad 

Kim har gjort under dagen, på förskolan, så att de hemma kan prata och följa med vad vi gör 

på förskolan, föräldrainkludering med vårdnadshavare” ( F 8).  

 

Sen får vi inte glömma den här föräldrakontakten. Vi måste peppa dem också. Det här barnet kan faktiskt 

det här och det här. Att man inte glömmer bort det. Lyfta de sakerna som hen faktiskt kan och bygga 

vidare på det (F 7). 

Viktigt att kommunicera försöka ha en öppen kommunikation även om man kan tycka olika. Vara tydliga 

med vad vi gör för deras barn och vilka förväntningar har dem på oss och då brukar vi också komma in på 

vad vi har för förväntningar på dem (F 2). 
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7.6 Sammanfattande analys 
Vi kom fram till att samtliga förskollärare beskriver att barn som har svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling ofta känner en ovisshet inför vad som ska hända under sin 

dag på förskolan. Förskollärarna berättar om att barnet ofta har språkförseningar och 

svårigheter att ta kontakt med kamrater, då barnets språk ofta är på en annan utvecklingsnivå 

än kamraternas. Resultatet visar även hur förskollärarna beskriver att de kan tillämpa bättre 

stöd i mindre grupp för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Barnet 

beskrivs behöva upprepa aktiviteten för att minnas och lära sig nya saker.  

De berättar även om hur barnet behöver tid i aktivitet för att minnas och återkoppla till 

tidigare erfarenheter.  Vidare kom vi fram till att det stöd och insatser informanterna beskriver 

är hur förberedelser och rutiner skapar stöd för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella 

utveckling. Resultatet visar även hur förskollärarna använder bildstöd, tecken som stöd samt 

kroppsspråk för att förtydliga information och instruktion för att ge stöd till barnet. 

Förskollärarna beskriver likaså hur konkret material ger stöd i barnets förståelse inför en 

uppgift eller aktivitet. Att barnet får stöd i att lära sig lekstrategier för att komma in i 

barngruppen beskriver förskollärarna som en viktig insats för att barnet ska bli delaktig i 

barngruppen. 

8. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av hur tidigt stöd i förskolan ges 

för barn som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Resultatet av 

förskollärarnas berättelser ledde fram till olika teman. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar redovisas studiens resultat i ett huvudtema ”Generellt stöd utifrån den 

verksamhet som råder” samt utifrån fyra underteman; "Förberedelse och rutiner skapar 

stöd", "Kommunikativa insatser ger förutsättningar", "Inkluderande miljöer skapar samspel" 

samt "Samverkan bygger stöd". I metoddiskussionen reflekteras våra val kring metod med 

dess för- och nackdelar. I resultatdiskussionen klarläggs resultatet som ställs mot tidigare 

forskning. Avslutningsvis presenteras en konklusion samt förslag på vidare forskning.   

8.1 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer baserat på 

en vinjettmetod (Backman, 2016; Jergeby, 1999; Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ 

innehållsanalys har använts som analysmetod med fokus på tolkning av texter (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Analysmetoden har delvis varit tidskrävande, men givit oss ett tydligt fokus på att identifiera 

likheter och skillnader i informanternas berättelser för att svara upp mot studiens syfte och 

frågeställningar. Vissa omedvetna tolkningar kan ha gjorts som påverkar resultatet även om 

det inte var avsikten då det kan vara svårt att vara helt neutral som intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Av bekvämlighetsval tillfrågades förskolor som var kända av författarna. 

På det sättet var det lätt att finna informanter. Valet att informanterna skulle ha 

förskollärarutbildning gjordes med tanke på att förskollärare har utbildning kring barn i behov 

av särskilt stöd. Vi är medvetna om att vi kan ha missat viktig information av andra 

yrkeskategorier som trots avsaknad av pedagogisk utbildning ändock kan ha god kännedom 

och erfarenhet kring stöd till dessa barn som studien beskriver. Efter åtta intervjuer uppstod en 

mättnad i svaren då informanternas erfarenheter upplevdes likartade.  

8.1.1 Vinjettmetod    

Vi anser att vinjettmetoden är en väl avsedd metod för att undersöka förskollärares 

erfarenheter kring stöd för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Utifrån 

etiska aspekter lämpar sig även vinjettmetoden bra då vi anser att frågor kring barns 

kognitiva/intellektuella funktioner är av känslig art. Intervjuerna som baserades på vinjetter 

gav oss möjlighet att få ta del av förskollärares uppfattningar och erfarenheter utifrån en och 

samma hypotetiska situation utan att fokus hamnade på verkliga barn. I en verklig situation 

hade förskollärarna haft möjlighet att diskutera med sina kollegor kring stöd för Kim. Hur väl 

förskollärarnas svar på vinjetten överensstämmer med hur de skulle agera i ett verkligt fall är 

oklart, men förskollärarna har utifrån de två vinjetterna tänkt sig in i situationen och beskrivit 

hur det bäst skulle kunna ge ett bra stöd för Kim.  

Antalet vinjetter anser vi tillräckliga för att täcka in det område som var relevant för studien. 

En styrka med studien är att två pilotintervjuer genomfördes, vilket vi upplevde gav oss en 

insikt om vad som behövde förändras i intervjuguiden. Vid genomförandet av 

pilotintervjuerna uppmärksammade vi vikten av att samtala med förskollärarna och ge 

information kring vinjetterna samt om våra frågeområden innan intervju påbörjades. Jergeby 

(1999) menar att styrkan med metoden är att respondenterna ställs inför samma kontext att ta 

ställning till. Vi är medvetna om att vinjetterna ger en mycket kort bakgrundsbeskrivning av 

barnets situation och att det framförallt är barnets brister som beskrivs, vilket kan ses som en 

svaghet med vinjetterna. Med flera korta vinjetter samt att barnets positiva egenskaper 

skildrats mer i vinjetterna hade möjligen resultatet sett annorlunda ut. Våra avsikter med 

vinjetterna var att de skulle vara realistiska och lätta att förstå för förskollärarna. 
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Det var dock ibland svårt att urskilja om förskollärarna svarade utifrån den hypotetiska 

situationen eller utifrån egen erfarenhet. Detta menar vi kan ses både som en svaghet och en 

styrka för studien. Att förskollärarna inte refererar till samma situation kan ses som en svaghet 

och styrkan ligger i att vinjetterna är så verklighetstrogna att förskollärarna hade svårt att 

avskilja dem från sina verksamheter. Kim fick så att säga symbolisera alla de barn med 

kognitiva/intellektuella svårigheter som förskollärarna mött i sina respektive verksamheter.   

Svagheten med metoden är, enligt Jergeby (1999) att den bygger på hypotetiska situationer 

som kan upplevas som orealistiska för svarande. Vi tolkar det som att alla respondenter 

uppfattade vinjetterna som högst realistiska och trovärdiga och att de på ett mycket 

förtroendeingivande sätt kunde sätta sig in i situationen som beskrevs. Vår tolkning är att 

vinjetterna är så pass realistiska att de mycket väl sammanföll med förskollärarnas egna 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta med barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella 

utveckling. Att informanterna fick ta del av en vinjett dagen innan och reflektera över 

vinjetten anser vi bidrog till ett bredare material kring stödinsatser och hur det identifierade 

barn med svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling.   

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av hur tidigt stöd 

i förskolan ges för barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling men som ännu 

inte fått en utredning och/eller diagnos som pedagoger ger extra stöd. Resultatet i befintlig 

studie har många likheter som stämmer väl överens med TUTI (Granlund m.fl., 2016). Bland 

annat pedagogens engagemang, bra samspel mellan barn och personal samt vikten av språkets 

betydelse för deltagande i lek och aktiviteter. Även annan forskning (Fuhs el al., 2013; 

Montie, 2006) visar vikten av stödinsatser där pedagogens bemötande och engagemang är i 

fokus för att främja barnets språk och kognition. Vi ser skillnad i hur pedagogerna i TUTI 

(Granlund m.fl.) uppmärksammar barnets negativa beteende innan extern handledning, vilket 

kan leda till att problembeteenden förstärks, något som inte kan urskiljas i våra resultat. Andra 

olikheter som kan identifieras i befintlig studie gentemot TUTI (Granlund m.fl., 2016) är att 

informanterna beskriver hur samarbetet med föräldrar prioriteras och värdesätts till skillnad 

från hur resultatet i TUTI (Granlund m.fl., 2016) beskriver att samverkan inte sker i så stor 

utsträckning med föräldrarna. Wilder och Granlund (2014) menar likt vår uppfattning att det 

är betydelsefullt hur föräldrarelationerna byggs upp mellan hem och förskola för att gynna 

stödinsatser för barnen som är fokus för denna uppsats.  
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Även Nielsen och Christoffersen (2009) beskriver hur kvalitén på förskolor kan gynna barnets 

kognitiva- och sociala utveckling genom att ha utbildad personal, stimulerande aktiviteter 

samt god kontakt med hemmet. 

Förskollärarna beskriver i befintlig studie hur barn som identifieras ha svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling ofta känner en oro och ovisshet inför vad som ska hända 

under sin dag på förskolan. Det kan bland annat handla om hur en aktivitet ska utföras eller 

hur barnet ska leka med en kamrat. De insatser som förskollärarna beskriver för att minska 

oro och ovisshet hos barnet är att ha tydliga rutiner vid övergångarna mellan olika aktiviteter. 

De berättar att de ofta använder bildstöd för att förtydliga information eller en instruktion så 

att barnet kan förberedas inför vad som ska hända. Detta stämmer väl överens med vad 

Partanen (2007, 2016) beskriver utifrån Vygotskijs perspektiv hur stöd kan skapa ett inre 

verktyg och en inre dialog för att barnet så småningom kan genomföra uppgiften.  

Förskollärarna i föreliggande studie beskriver hur de kring stöd i kommunikation använder sig 

av språklekar, roll-lekar samt olika digitala verktyg såsom iPad/lärplatta. Även forskning 

stödjer hur redskap eller verktyg utifrån ett sociokulturellt perspektiv är de resurser som vi 

använder för att förstå vår omvärld. Dessa redskap eller verktyg fungerar som stöd för 

inlärningsfunktioner och de kognitiva processerna för barnet (Dyshte & Igland, 2003). Likaså 

beskriver Van der Schuit et al. (2011) vikten av stöd och hjälp med tal, tecken och 

beröringssymboler i tidig ålder. Askland och Sataoen (2014) och Kylén (2012) påvisar 

betydelsen av att tydliggöra vad barnet har för behov av stöd. Att skapa en förståelse för hur 

barn tänker och utifrån det anpassa stöd. Till exempel om barnet befinner sig inom B-nivån 

kan bilder underlätta som stöd. Mitchell (2015) och Snell et al. (2009) betonar även 

betydelsen av hur olika strategier och hur ett strukturerat arbetssätt skapar tydlighet i stöd för 

barnet, i likhet med vad förskollärarna beskriver i befintlig studie. 

I föreliggande studie beskriver förskollärarna hur barn som identifieras ha svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling ofta har språkförseningar och svårigheter att ta kontakt 

med kamrater då barnets språk ofta är på en annan utvecklingsnivå än kamraternas. 

Förskollärarna beskriver hur de ger stöd till barnet genom att använda tecken som stöd för att 

förstärka en uppgift och information till barnet. De betonar vikten av kommunikativa insatser 

för barnet i förskolan. Vilket stämmer väl överens med vad Luttropp (2014) påvisar i sin 

studie att barn med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter i att förstå, tala och leka 

på ett sätt som förväntas utifrån barnets ålder.  
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Även Whorrall och Cabell (2016) belyser hur förskolebarn kan stödjas genom målmedvetna 

samtal där öppna frågor ställs, vilket ger barnet ett större ordförråd. Vidare beskriver Whorrall 

och Cabell (2016) att förskollärare kan sakna möjligheter till att engagera barnet till samtal 

som främjar språkutvecklingen. 

Förskollärarna i befintlig studie beskriver hur barn som identifieras ha svårigheter i sin 

kognitiva/intellektuella utveckling ofta på grund av sin språkförsening hamnar i konflikter och 

missförstånd i lek och samspel. Vilket även forskning beskriver som ofta förekommande hos 

barn med kognitiva/intellektuella svårigheter (Granlund, 2014; Luttropp, 2011, 2014; 

Sandberg m.fl., 2010). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt i Skollagen (2010:800) 

beskrivs hur förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Vi menar att 

tidiga insatser kring konflikthantering i förskolan möjliggör att barn lär sig kontrollera och att 

hämma sina impulser i ett tidigt stadium vilket även Muños och Cruz (2016) beskriver som en 

viktig del i förskollärarnas stödinsatser.  

Förskollärarna beskriver i befintlig studie hur de praktiskt kommunicerar och interagerar 

genom lek. Att sitta nära barnet vid samtal eller när information ges och därefter återkoppla 

menar de är betydelsefullt. Vidare beskrivs att om barnet får stöd i hur information tas emot, 

tolkas och bearbetas minskas konflikterna. Blakey et al. (2016) menar att en förbättring i 

kognitiv flexibilitet under förskoleåren har effekt för barnets utveckling när det gäller både 

arbetsminne och hämmande kontroll. Muños och Cruz (2016) hävdar att förskollärare har en 

viktig roll i barns kognitiva utveckling genom att ge förskolebarn självreglerande feedback 

som ökar barnets metakognitiva utveckling. Askland och Sataoen (2014) menar att det inte 

alltid syns på utsidan att barn med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter inom 

olika kognitiva funktioner. Kylén (2012) beskriver enligt det kognitiva 

utvecklingsperspektivet att kunskap behövs kring barnets kognitiva funktionsområden. Att ha 

god kännedom om barnet ökar möjligheterna att ge rätt stöd till barnet, att lära, förstå och 

anpassa sig i lek och samspel med kamrater. Vidare skildrar förskollärarna i föreliggande 

studie hur de ger stöd i lek, vilket är viktigt för att barnet ska lära sig lekstrategier för att 

komma in i barngruppen.  

Förskollärarna i befintlig studie menar att det är viktigt att barnet inte exkluderas utan att 

barnet ska finna en delaktighet i barngruppen som mynnar ut i kamratrelationer. Det stämmer 

överens med vad Dysthe (2003) och Partanen (2007) menar att samspel med andra barn i 

olika lärmiljöer har betydelse för hur barnet lär sig och vad barnet lär sig.  



   
 

38 
 

Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av att få verktyg att reflektera över sitt eget 

tänkande, sin förståelse och sitt lärande för att bli medveten om hur man lär sig bäst och vilket 

stöd som fungerar (Dysthe, 2003; Partanen, 2007). 

Förskollärarna i befintlig studie beskriver vidare hur barn med kognitiva/intellektuella 

svårigheter tycks trivas och utvecklas bättre i mindre grupp. Även Montie et al. (2006) anser 

att barn på förskolan utvecklas bättre om de får möjlighet att leka och ha aktiviteter i mindre 

grupp. Att dela upp barngruppen i mindre grupper kan ibland vara svårt på grund av minskade 

resurser, menar Luttropp (2011). Att arbeta i mindre grupp och stöd av en vuxen, vilket 

förskollärarna i föreliggande studie beskriver skapar möjlighet för kommunikation, samspel 

och lärande. Detta kan kopplas till Vygotskijs utvecklingsteori om vikten av att samspela med 

varandra samt att lära av en mer kompetent person för att sedan klara av uppgiften på egen 

hand, inom den så kallade proximala utvecklingszonen (Partanen 2007; Säljö, 2014). Enligt 

Granlund m fl. (2016) har detta betydelse för hur engagerad personalen är på förskolan. Ett 

bra samspel och engagemang med barn och personal är förebyggande för barnets 

beteendeproblem. Likaså beskriver Dysthe och Igland (2003) om hur scaffolding, stöd och 

hjälp kan påverkas av lärarens medverkan i lärandesituationer.  

Ineland m.fl. (2013) beskriver hur barn med intellektuell funktionsnedsättning får svårigheter 

i att bearbeta information, utveckla ny kunskap och använda sin kunskap i nya situationer. 

Motsvarande erfarenheter framkom i befintlig studie då förskollärarna beskrev att barnet ofta 

behöver upprepa en aktivitet för att minnas och lära sig nya saker. Vidare berättar de om hur 

barnet behöver tid i aktivitet så att barnet kan minnas och återkoppla till tidigare erfarenheter. 

Förskollärarna beskriver hur de använder sig av konkreta material för att tydliggöra och göra 

det mer begripligt för barnet. Att materialet är lätt tillgängligt och lustfyllt medför att barnet 

kan känna sig delaktigt i att vilja utföra momentet. Forskning visar även hur värdefullt och 

angeläget det är att ha en miljö som utmanar barnets färdigheter och förmågor och att lärarnas 

stöd i situationer på förskolan är viktig (Partanen, 2007; Luttropp, 2011). Både Kylén (2012) 

och Vygotskij (1999) framhäver miljöns betydelse för barnets utveckling och lärande utifrån 

barnets stöd och behov. Vilket även Granlund m. fl. (2016) beskriver som en viktig del för att 

barnet ska ges möjlighet till att finna engagemang i förskolans aktiviteter.  

För att identifiera barn som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling beskriver 

förskollärarna i befintlig studie hur de observerar och ger stöd utifrån handlingsplaner som 

utformas i samråd med vårdnadshavare. Genom observationer och handlingsplaner beskriver 

förskollärarna hur de kan tydliggöra konkreta mål som kan utvärderas.  
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De beskrivningar som förskollärarna ger i intervjuerna är att barnen som är i fokus för denna 

uppsats behöver en vuxen vid sin sida i många vardagliga situationer, vilket kan tolkas som 

ett uttryck för att det finns ett stort behov av de anpassningar som Skolverket (2016) menar att 

barnet har rätt till. Även Granlund m.fl. (2016) belyser vikten av anpassningar utifrån barnens 

svårigheter i vardagsfungerande och i intervjuerna berättar förskollärarna om att de ofta 

försöker att ge stöd genom att finnas nära, men att det å andra sidan kan vara svårt att få till på 

grund av minskade resurser.  

8.3 Avslutande reflektion 
Som vi inledningsvis tog upp var våra förhoppningar med studien att vi skulle få ökade 

kunskaper om vilket stöd barn som tenderar att få en intellektuell funktionsnedsättning får i 

förskolan, innan externt stöd och eventuell diagnos. Mycket stämmer överens med vad 

forskning säger om stödbehov för barn med kognitiva/intellektuella svårigheter. Det vi 

däremot kom fram till var att förskollärarna inte kände någon större oro över barnets stöd i 

förskolan. Det stämmer å andra sidan överens med vad forskning visar att oron först kommer 

när kraven ökar i skolan. Oron handlar mer om hur barnet ska klara sig senare i skolan i stället 

för oro av stöd i förskolan. Vi kan genom studien se att förskollärare mycket väl kan vara 

nyckelpersoner för att identifiera barn med svårigheter i sin kognitiva/intellektuella 

utveckling. Å andra sidan behöver de kännedom om mätinstrument som hjälper dem att tidigt 

identifiera dessa barn som är i fokus för denna uppsats. Det behövs även mer kunskap om att 

dessa barn, med nedsatt adaptiv förmåga kan finnas i barngruppen och att svårigheterna kan 

yttra sig i beteendeproblem likt vad som beskrivs i TUTI (Granlund m.fl., 2016).  

Bristen på kunskap, vilket kan förklaras av att barnets kognitiva/intellektuella svårigheter blir 

mer påtagliga i samband med att kraven ökar i skolan och först då fastställs en eventuell 

diagnos. Studien begränsas av ett fåtal intervjuer från en yrkeskategori då vi enbart har 

intervjuat förskollärare och inte tagit del av kunskap från andra yrkeskategorier inom 

förskolan. I föreliggande studies vinjetter beskrivs mestadels Kims brister, vilket kan begränsa 

studiens resultat. Å andra sidan har vinjetterna utifrån ett etiskt perspektiv varit en styrka i 

studien.  

8.4 Konklusion 
De intervjuade förskollärarna har i föreliggande studie berättat om hur de identifierar barn 

som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling och vilka insatser de sätter in till barn 

som har svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling och hur stödet ges i förskolan.  
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Slutsatsen i föreliggande studie blir att förskollärare ger ett generellt stöd till barn med 

svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling anpassat till hela barngruppen. I 

föreliggande studie finns en avsaknad av att använda mätinstrument för att identifiera barn 

som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling likt vad som beskrivs i TUTI (Granlund 

m.fl., 2016) för att identifiera barn med beteendeproblem. Slutsatsen blir att det behövs mer 

kunskap kring vilka mätinstrument som hjälper förskollärare att identifiera barn som har 

svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling för att kunna ge ett specifikt och tidigt 

stöd till dessa barn i förskolan.  

8.5 Förslag på fortsatt forskning 
Föreliggande studie berör ett fåtal förskollärares erfarenheter av hur tidigt stöd i förskolan ges 

till barn som är sena i sin kognitiva/intellektuella utveckling och hur dessa barn identifieras.  

Det skulle vara intressant, som vi inledningsvis tar upp, att genom en större studie utveckla 

metoder och åtgärder som gynnar förskolebarn i behov av stöd i sin kognitiva/intellektuella 

utveckling och utifrån det utforma en metodhandbok. Det skulle även vara intressant att 

närmare ta reda på vilka mätinstrument som används och kan användas för att identifiera barn 

med svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Att ta reda på huruvida 

mätinstrument som beskrivs i TUTI (Granlund m.fl., 2016) går att använda i detta syfte.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Missivbrev  
Hej!  

Vi som ska utföra denna studie heter Åsa Öman Gräll och Åsa Olofsson och vi är båda 

förskollärare. Åsa Öman Gräll arbetar med förskolebarn inom regionhabilitering och Åsa 

Olofsson arbetar med förskolebarn inom förskola. Vi har båda ett intresse av tidiga insatser 

för barn i behov av särskilt stöd i förskoleåldern. Vi läser till speciallärare mot 

utvecklingsstörning på Mälardalens högskola i Västerås, vilket inkluderar en studie. Studien 

är en D-uppsats som kommer att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA och 

vara tillgänglig offentligt. Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av barn 

med svårigheter i sin kognitiva/intellektuella utveckling. Målet med intervjuerna är att vi ska 

få en uppfattning om vilket stöd som ges i förskolan innan externa insatser sätts in. 

Dagen innan intervjutillfället kommer vi att maila dig en berättelse/vinjett som vi kommer att 

ha som utgångspunkt vid intervjun. Intervjun sker enligt överenskommelse via telefon eller 

via personlig kontakt och tar ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in via Iphone och 

därefter föras över på USB – minne. Intervjun kommer sedan att transkriberas. Inspelning och 

transkribering kommer att hållas inlåst och förstöras när studien är klar. Intervjusvaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i studien. Ditt namn och förskola 

kodas och kommer inte att kännas igen i studien. Din medverkan är frivillig och du kan när 

som helst avbryta din medverkan.  

Hör gärna av dig till oss vid frågor! 

Åsa Öman Gräll      Åsa Olofsson 

(Mailadress till Åsa)             (Mailadress till Åsa)                                                   

(Telefonnummer till Åsa)     (Telefonnummer till Åsa) 

 

Handledare: Patrik Arvidsson, Leg psykolog och Medicine doktor. 

(Mailadress till Patrik Arvidsson) 
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10.2 Bilaga 2. Vinjett 1, Kim 4 år  
Kim bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror som är 2,5 år. Familjen har ett 

gemensamt friluftsintresse och är mycket ute i skog och mark. Kim tillbringar även mycket tid 

hos sin farmor som hen tycker mycket om. Hen gillar att vara med sin farmor i trädgården och 

gräva. Kim har egna ”jobbarsaker” som Kims farmor har gett hen.  

Båda Kims föräldrar arbetar och hen går 75% på förskola. Kim trivs på förskolan, är social 

och mestadels glad. Hen blir dock orolig och missnöjd när det inte blir som hen tänkt. Kim är 

sen i sin språkutveckling och säger bara enstaka ord i samtal med vuxen. Ibland säger hen 

treordsmeningar när hen pratar mer spontant. Språket börjar komma igång och hen lär sig nya 

ord eftersom. Kim förstår enkla uppmaningar, kan härma och ger god kontakt. Kim gillar att 

leka, men leker inte på ett sätt som förväntas av hens ålder. Hen leker ofta bredvid de andra 

barnen. De andra barnen på förskolan kan bli rädda för Kim då hen tar kontakt med de andra 

barnen på ett burdust sätt. Kim har svårt att förstå och följa enkla regler. Hen roas av leksaker 

som låter och gillar att plocka i och ur saker i lådor etc. Kim tycker mycket om att vara ute, 

gunga och leka i sandlådan. Hen behöver hjälp vid påklädning även om hen hjälper till en del, 

har svårt att veta vilken ordning som kläderna ska tas på. Kim har kort uthållighet och skiftar 

ofta fokus. 

I vuxenstyrda aktiviteter på förskolan, såsom samling etc. har hen svårt att delta. Sångsamling 

med färre barn fungerar bättre. Kim gillar att sjunga och kan då delta en längre stund. Kim 

kan dock koncentrera sig längre i en lek/aktivitet som är självvald, kan t.ex. sitta längre 

stunder själv och leka/bygga med duplo eller leka med olika leksaker saker som låter. Kim 

kan sitta vid ett bord korta stunder och måla, rita, bygga enklare pussel och leka med lera. 

Hen ritar som ett yngre barn och har svårt att benämna färger. Hen blir ofta ledsen vid byte av 

lek/aktivitet. Kim behöver även hjälp vid toalettbesök och behöver bli påmind om att gå på 

toaletten. Hen äter med god aptit, men har svårt att hantera bestick och tar ofta med händerna.  
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10.3 Bilaga 3. Vinjett 2, Kim 4 år 
Att Kim är sen i sin språkutveckling uppmärksammades vid ett BVC besök när hen var 2,5 år. 

I samråd med föräldrarna sattes inga åtgärder in då hen troligtvis skulle mogna och komma 

ikapp sina jämnåriga. Kims pappa var också sen med språket när han var liten. Nyligen vid 4 

års kontroll på BVC tar föräldrarna upp oron över hur Kim tar kontakt med andra barn samt 

att hen leker som ett yngre barn. Föräldrarna jämför med Kims yngre syskon som börjar 

komma i fatt. Föräldrarna utrycker även oro över hens kommunikation. Förutom att Kim är 

sen i sin språkutveckling, visar även utvecklingsbedömningen att hen är sen i andra avseende. 

Hen har bland annat svårt att ta instruktioner i flera led, räkna till tre, benämna grundfärgerna 

och rita en huvudfoting. Föräldrarna upplever även att Kim har svårt att lära in nya saker. Att 

det tar längre tid för Kim och att hen behöver göra en sak många gånger för att förstå.   
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10.4 Bilaga 4. Intervjuguide 
Tänk utifrån vinjetterna. 

1. Finns det saker/detaljer i vinjetterna som gör att du tänker att barnet skulle kunna 

behöva extra stöd för att fungera på förskolan? Vad? 

2. Finns det faktorer som gör att du känner oro för barnets kognitiva/intellektuella 

utveckling? Varför? Varför inte? Vilka? 

 

- Berätta, vilka svårigheter ser du? Varför är det svårigheter? 

- Berätta, i vilka situationer blir svårigheterna tydliga? Beskriv situationen? Kan det 

vara olika? 

3. Skulle ni på er förskola sätta in (extra/individuellt) stöd för det här barnet? Varför? 

Varför inte? Vilket stöd? 

- Beskriv hur innehållet i ett sådant stöd kan se ut? (T.ex., hjälpmedel såsom bilder, 

AKK eller liknande).  

- Hur går det till? Hur ges stödet? Av vem? I vilka situationer? Hur länge? 

Utvärderas det?   

4. Är det något mer du vill berätta angående det vi pratat om?  

 


