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Förskolans och skolans styrdokument beskriver de skyldigheter dessa verksamheter 
har gentemot barn i behov av särskilt stöd. Förskolan och skolans pedagogiska 
verksamheter skall anpassas utifrån varje barns behov och förutsättningar. Syftet 
med denna studie var att med hjälp av bandinspelningar skapa insikt och ökad 
förståelse för hur bilden av barnet som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” 
konstrueras och hur samverkan sker kring dessa barn. Studien är kvalitativ där fyra 
möten med specialpedagoger under handledning med resurs/pedagog spelades in. 
Det finns några kategorier jag kunnat urskilja ur samtalen och som påverkar hur 
bilden av barnen konstrueras det är bland annat vilket material som används, miljöns 
betydelse, struktur för tydlighetens skull och barnets lekförmåga. Min studie och 
tidigare forskning visar på vikten av samarbete för alla parter som finns runt varje 
barn och speciellt kring de barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd”. Det är 
inte alltid som alla berörda parter samarbetar. Snarare är det så att det förekommer 
ett ensamarbete om man ser till resursen i förhållande till arbetslaget. 
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Förord 
Jag närmar mig nu ett slut av detta arbete som studvis har kännts som i det närmaste 
oöverstigligt hinder att ta sig förbi. Jag har fått stöd och uppmuntran av släkt och 
vänner och därmed ny energi för att orka kämpa på. Till er alla vill jag rikta ett stort 
TACK, ingen nämnd ingen glömd. Jag vill också passa på och tacka er 
specialpedagoger som ställde sig positiva till att hjälpa mig med detta arbete. Utan er 
hjälp hade det inte blivit någon uppsats, er hjälp och medverkan är ovärderlig. 
Slutligen vill jag tacka min handledare Carina som har stöttat mig under hela 
processen med arbetet från början till slut. 
 
Jädersbruk 2007-12-16 
Ingela Sjölinder

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4 

 
Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ________________________________________________ 5 

1.1 Syfte __________________________________________________ 6 
1.2 Forskningsfrågor __________________________________________ 6 

 
2. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter _____________ 7 

2.1 Tillbakablick på synen att stödja barn ____________________________ 7 
2.2 Vilka barn definieras som ”barn i behov av särskilt stöd”? ______________ 7 
2.3 Pedagogers roll i arbetet med barn ______________________________ 9 
2.4 Handlingsplan/åtgärdsprogram för ”barn i behov av särskilt stöd” _______ 10 
2.5 Samarbete mellan alla vuxna runt ”barn i behov av särskilt stöd” ________ 10 
2.6 Miljö och omgivningens bemötande till ”barn i behov av särskilt stöd”_____ 11 
2.7 Sammanfattning _________________________________________ 11 
2.8 Två olika teoretiska perspektiv som är relevanta i sammanhanget ________ 12 

 
3. Metod _________________________________________________ 13 

3.1 Urval _________________________________________________ 14 
3.2 Insamling av empiriskt material ______________________________ 14 
3.3 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet _______________________ 15 
3.4 Etiska ställningstaganden ___________________________________ 16 

 
4. Resultat ________________________________________________ 17 

4.1 Hur bilden av barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” konstrueras _ 17 
4.1.1 Material ____________________________________________ 18 
4.1.2 Miljö ______________________________________________ 19 
4.1.3 Struktur ____________________________________________ 19 
4.1.4 Lek________________________________________________ 20 
4.1.5 Olika aktiviteter _______________________________________ 21 

4.2 Hur samverkan sker för barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” ___ 22 
4.3 Sammanfattning _________________________________________ 23 

 
5. Diskussion______________________________________________ 23 

5.1 Resultatdiskussion ________________________________________ 23 
5.2 Metoddiskussion _________________________________________ 27 
5.3 Slutsatser ______________________________________________ 28 

    5.4 Fortsatt forskning                28 
 
Referenser _______________________________________________ 29 
 
Bilagor 
Missivbrev _________________________________________________ 31 
Längre utdrag av samtal ________________________________________ 32 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5 

1. Inledning 

Barn med särskilda behov 
 

Barn med särskilda behov? 
- Jag kallas ett barn med särskilda behov. 

- Barn med särskilda behov blir så lätt 
barn med särskilda besvär. 

- Barn med särskilda besvär blir så lätt 
”särskilda” 

- Särskilda barn blir så lätt isär-skilda. 
- Isärskilda barn får så lätt 

särskilda behov. 
- Särskilda behov är inte särskilda – 

bara STÖRRE – 
STÖRRE BEHOV har väl även du  

....ibland. 

/ Berit Schaub 

 
Detta tycker jag är en väldigt tankvärd dikt som säger så oerhört mycket. Därför 
väljer jag att börja med den för att väcka alla läsares tanke på hur vi vuxna särskiljer 
barn från det vi anser som normalt. Alla människor har en föreställning om hur ett 
normalt barn skall uppföra sig och när barnet inte beter sig så som vi förväntar oss så 
kan det vara lätt att tolka barnet som att det är ”i behov av särskilt stöd”. När det 
gäller ”barn i behov av särskilt stöd” kan det röra sig om både synliga och osynliga 
orsaker, vissa skulle benämna det funktionshinder. Det är oftast så att omgivningen 
är mer förstående och tolerant till de barn som har synliga funktionshinder. De barn 
som har något synligt handikapp, som gör att de är ”i behov av särskilt stöd”, har det 
på så sätt lättare än barn som har någon osynlig orsak som gör att de är ”i behov av 
särskilt stöd”. Det är inte helt lätt för barn att passa in i omgivningens krav och 
förväntningar. Vuxna förväntar sig ofta att barn inte ska vara alltför lugna och 
stillsamma men samtidigt inte heller för aktiva. Barn som skiljer sig från mängden 
och befinner sig i något ytterläge betraktas som att de är ”i behov av särskilt stöd”. 
Här kan man fråga sig vem som har tillräckligt med kunskap för att bedöma om 
barnet behöver särskilt stöd, det är säkert inte helt enkelt alla gånger. Jag menar att 
det kan vara olyckligt när barnet bedöms ha svårigheter men att problemen inte beror 
på barnet utan på omgivningen eller andra yttre orsaker. Det kan samtidigt vara 
förödande för de barn som till exempel ses som lite sena i sin utveckling och där 
vuxna runt omkring väljer att vänta och se om barnet inte, så att säga, ”växer ikapp” 
övriga barn inom olika områden. Det är väldigt viktigt att hjälpa ett barn så tidigt som 
möjligt så att inte problem förvärras. Det vi kanske bör vara medvetna om är att 
miljön vi alla befinner oss i dagligen är både stressad och komplex och att det kanske 
inte är så konstigt att barn reagerar på lite olika sätt. Det finns barn som klarar av att 
vistas i oroliga miljöer och fungera så som vi vuxna anser vara det normala, men det 
finns många barn som har svårt att komma till ro och koncentrera sig på inlärning 
och socialt samspel. Låt oss titta närmare på vad det står i de styrdokument som FN:s 
barnkonvention, skollag och läroplaner som vi har att rätta oss efter när vi arbetar 
med barn i förskola eller skola. 
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1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Detta är en 
internationell lag där artikel två anger att alla barn har samma rättigheter och lika 
människovärde. Artikel 28 och 29 beskriver utbildning där det står om alla barns rätt 
till utbildning och att denna skall utveckla barnets maximala möjligheter i fråga om 
personlighet, anlag samt fysisk och psykisk förmåga. 
 
I skollagen står att ”Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen skall utgå från 
varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver” (Lag 
1997:1212 kap 2 a § 3 stycke 3). 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det bland annat att förskolan skall vara 
trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar utifrån varje enskilt barns 
förutsättningar. Barn som behöver ett särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få den 
omsorg som deras speciella behov kräver.  Det står också att ”Förskolan skall vara ett 
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 
Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn 
får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. /.../ Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar.” (s. 8). 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kan vi läsa att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att skolan 
har ett extra ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att nå målen i 
utbildningen. Skolan har dessutom ett uppdrag att vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens utveckling och fostran och därför måste arbetet ske i samarbete 
med barnets hem. Det står också att personlig trygghet och självkänsla är 
grundläggande och finns med hemifrån men att också skolan har en viktig roll här. 
Varje elev ska få utvecklas, uppleva tillfredsställelse genom att göra framsteg och 
övervinna svårigheter i skolan. 
 
Det är inte helt enkelt att tolka vilka barn som anses vara ”i behov av särskilt stöd”, 
när en bedömning sker att barnet avviker ifrån det normala som gör att det har 
speciella behov. Hur går det till? Jag anser att barn som behöver ett särskilt stöd och 
samverkan är två viktiga delar som går in i varandra, det vill säga att barn som är ”i 
behov av särskilt stöd” absolut kräver att alla inblandade vuxna runtomkring barnet 
samverkar för att gynna barnet/eleven på bästa sätt. Dessa aspekter anser jag vara 
värda att studera närmare, i varje fall för min egen personliga del. 

1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att skapa insikt och ökad förståelse för hur bilden av barn 
som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” konstrueras, samt undersöka hur 
samverkan fungerar rent konkret i förskola/skola för dessa barn. För att undersöka 
detta så börjar jag med en litteraturgenomgång och vad som finns beskrivet för att 
sedan genomföra en kvalitativ forskningsstudie. 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur konstrueras bilden av barnet som bedöms vara ”i behov av särskilt 

 stöd”? 
• Hur sker samverkan runt detta barn? 
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2. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tillbakablick på synen att stödja barn 
Synen på elever ”i behov av särskilt stöd” och hur dessa bäst skulle stödjas har 
varierat om vi tittar bakåt i tiden. Det syns tydligast i läroplanerna. Marianne 
Lundgren (2006) menar att Lgr 62 främst såg elevens svårigheter, det vill säga 
individualisering. Olika slags svårigheter gjorde att eleverna placerades i skilda 
specialklasser som till exempel hjälpklass, observationsklass, hörselklass, synklass, 
skolmognadsklass, läsklass och cp-klass. Under 60-talet ifrågasattes placering av 
elever i specialklasser och dessa började avvecklas och ersättas av samordnad 
specialundervisning. I Lgr 69 betonades samordning av specialundervisning istället 
för att placera elever i specialklass. Undervisningen skulle ske i den vanliga klassen så 
långt som det var möjligt. Lgr 80 menade att skolan skulle motverka att elever fick 
problem och därför anpassa både innehåll och arbetsätt och även organisationen till 
olika elever. 
 
Mats Börjesson (1997) ger förklaringen att vi alla ser olika på definitioner av olika 
handikapp och att vi är präglade av den tid och kultur vi lever i. Det gäller att vara 
medveten om att vi påverkas av värderingar och det samhälle vi lever i och att vi inte 
bara ska acceptera utan ifrågasätta ”sanningar” och ständigt själva reflektera. Barn 
som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” och de problem som fastslås, kan så att 
säga skapas genom de professionella och i det sammanhang barnet befinner sig inom, 
till exempel förskola eller skola. Även samhället och dess förändringar spelar en stor 
roll. Diagnoser finns inte i vardagslivet och inte innan själva diagnosen upptäcks och 
formuleras. Innan MBD och ADHD blev definierat så fanns inte MBD och ADHD-
barn. Varför ses något som ett problem vid en tidpunkt för att sedan ändras till att det 
är något helt annat som utgör problemet? Det beror enligt honom på vilken 
profession, till exempel läkare eller psykolog, som för tillfället fått gehör för sin 
definition av ett problem. Exempelvis kallas pedagogers bedömning med läs- och 
skrivsvårigheter med medicinska förklaringar för dyslexi. Författaren menar att det 
som är viktigast är att barn och elever ges det stöd som de behöver inte att söka efter 
orsaker och diagnoser. Elever ska i dagens skola fostras till att bli självständiga men 
ändå har skolan självklara gränser och ramar som elever bör anpassa sig efter. 
Samhället förväntar sig att skolan ska anpassa eleverna till givna normer, eftersom 
inte alla livsstilar och attityder accepteras. Börjesson menar att skolan kräver att 
elever ska kunna kontrollera sina känslor och sitt agerande så att det blir en viss 
disciplin i en klass. För de elever som inte klarar av att uppföra sig som förväntas så 
kommer speciella åtgärder ses som nödvändiga, till exempel hjälpklass eller 
medicinering. Särskilda undervisningsgrupper ses öka i vårt samhälle där integrerad 
undervisning förordas. Att särskilda undervisningsgrupper förekommer kan till stor 
del bero på formuleringen i grundskoleförordningen anser Börjesson.  
I grundskoleförorningen 5 kap. 5§ står det att stödundervisning först och främst skall 
ges inom elevens befintliga klass och när det finns speciella skäl så ”får sådant stöd i 
stället ges i en särskild undervisningsgrupp.” Grundskoleförordning (1997:599). 

2.2 Vilka barn definieras som ”barn i behov av särskilt stöd”? 
Lundgren (2006) menar att barn och vuxna som avviker behövs för att definiera 
normalitet och att det är helt normalt med variation och olikheter. Det gäller enligt 
henne att inte blanda ihop barn och elever som vi anser skilja sig från det vi anser 
normalt med barn som har klara svårigheter. Barn som inte är så medgörliga upplevs 
ofta som besvärliga av vuxna, men det betyder inte att de automatiskt är i behov av 
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något särskilt stöd. Vilka barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” är inte 
konstant samma grupper av barn. Kategorier som barn placeras i, och som gör att 
barnen anses ha svårigheter så att de behöver stöd för att uppnå de mål som skolan 
har, påverkas av faktorer som kultur, samhälle, skola och tidsepok. Det kan alltså 
variera från till exempel en skola eller tidsperiod till en annan. I dagens samhälle och 
skola så betonas vikten av goda resultat i basämnen såsom matematik och språk, 
elever som inte uppnår uppsatta mål i dessa ämnen anses vara ”i behov av särskilt 
stöd”. Orsaker som brukar ges som förklaring är bland annat sociala, ekonomiska 
eller medicinska. Barn som ses som utsatta ska få stöd och hjälp i tid, tid ses som en 
viktig del när det gäller att samverka kring dessa barn som bedöms vara ”i behov av 
särskilt stöd” enligt författaren. 
 
Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) skriver att 1995/1996 lämnade ett antal 
kommuner alarmerande siffror, de kostnader för barn som bedömdes vara i behov av 
särskilt stöd i grundskolan steg radikalt. Framförallt var det elever med läs- och skriv-
svårigheter, utåtagerande elever med koncentrationssvårigheter som ökade. Idag 
diagnosticeras elever som är ”i behov av särskilt stöd” i större utsträckning än 
tidigare och det är en orsak till den ökning som ses. Detta trots att man idag talar om 
en skola för alla och att alla barn har samma grundläggande behov, en tanke som 
kom i och med utredningen om skolans inre arbete den så kallade SIA-utredningen 
(SOU 1974:53 i Brodin och Lindstrand). I den talades det om att istället för att 
utveckla olikheter genom att särskilja vissa grupper av elever så ska de integreras i 
befintliga reguljära klasser. Skolan skulle vara till för eleverna och ta emot alla trots 
olikheter. I stället för att tala om elever med svårigheter i skolan så talas det om en 
skola med svårigheter i att undervisa. Författarna menar att svårigheter kan uppstå 
när elever är väldigt olika och skolan har ett bristande sätt att hantera dessa 
olikheter.  
 
Jerry Rosenqvist och Magnus Tideman (2000) har tagit upp mottot ”en skola för alla” 
som har varit grundsynen i skolan under minst tjugo år. Trots det så har skolan 
fortsatt att sortera ut vissa elever. Dessa elever bedöms avvika på ett eller annat sätt 
från det som anses som det normala. Författarna menar att skolans verklighet inte 
kan ses som en skola för alla utan snarare en skola för de flesta. Skolan klarar oftast 
inte av att bemöta var och ett av de barn som är ”i behov av särskilt stöd” utan skolan 
är i första hand inriktad på den stora gruppen elever som klarar av den traditionella 
undervisningen. De barn som har svårigheter att passa in i skolans system blir alltså 
betraktade som att de är ”i behov av särskilt stöd” när det egentligen kanske är så att 
det är skolan som har brister i sitt system. De barn som får en diagnos kan ses som ett 
sätt för dagens samhälle att frånsäga sig all skuld i olika barns problem och att det 
blir barnets och familjens enskilda ansvar enligt författarna. När det gäller barn som 
bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” handlar det om flera faktorer som samverkar, 
dels barnets egen förmåga i samspel med de krav som skola och omgivningen ställer 
och dels på vilka resurser som finns tillgängliga. Saknas resurser så kommer barnets 
problem och svårigheter att märkas mycket tydligare. ”Handikapp kan därigenom ses 
som ett relativt begrepp, den enskilda individens egenskaper och samhällets brister i 
kombination skapar handikapp.” (s. 15). Författarna beskriver att när samhället bär 
det yttersta ansvaret för att handikapp skapas så betyder inte det att människor inte 
har olika personliga svårigheter, som till exempel något funktionshinder, men att 
samhällets sociala synsätt fokuserar så att dessa funktionshinder eller svårigheter 
görs till ett handikapp. 
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Pija Ekström (2004) skriver att alla barn/elever behöver stöd, men att alla inte 
behöver lika mycket stöd, vid samma tidpunkt och inte heller under lika lång tid. Det 
är alltså inte en väl avgränsad och helt lätt grupp att definiera. Löfqvist (1999, s. 57 i 
Ekström, 2004, s. 9) uttrycker att pedagogiskt arbete för de elever som bedöms vara 
”i behov av särskilt stöd” inte bara är en fråga om hur specialpedagogisk verksamhet 
ska vara utformad utan också och ännu viktigare att ”svåra etiska avgöranden där den 
väsentligaste frågan är om det är eleven, eleverna, relationerna mellan de vuxna och 
eleverna eller systemet/miljön som utgör problemet.”  
 
Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003, s. 9 i Birgitta Sahlin, 2004, s. 25) har 
sammanställt fyra definitioner för att elever särskiljs och dessa är: 

• Barn som är kroppsligt sjuka och funktionshindrade  
• Barn som är stökiga, bråkiga, olydiga eller rastlösa 
• Elever som inte når upp till skolans måldokument  
• Mobbade barn 

2.3 Pedagogers roll i arbetet med barn 
Sahlin (2004) skriver om att speciallärarutbildningen upphörde 1989 och ersattes av 
en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som kom att utvidgas mot handledning 
istället för undervisning. Specialpedagogen skulle handleda lärare och övrig 
skolpersonal, alltså inrikta sig mer på omgivningen istället för på barnet. Vilka elever 
som anses vara ”i behov av särskilt stöd” definieras som de elever som faller utanför 
en naturlig variation när det gäller olikheter. En speciallärare/specialpedagog har 
förväntats, och förväntas också idag, att veta om och när barn har ”behov av särskilt 
stöd”. Det är specialpedagogen som bättre än någon annan person förväntas ha 
kunskap i hur det specialpedagogiska arbetet på bästa sätt ska genomföras rent 
praktiskt. Specialpedagogen ser till barnets hela situation, det individuella, 
kunskapsmässiga och det sociala enligt Sahlin. 
 
May Britt Drugli (2003) skriver att det finns ett klart samband mellan förväntningar 
på barnen och vad de gör. Om pedagoger förväntar sig att barn ska uppträda negativt 
i en situation så kan barnet uppträda som förväntat. Det fungerar så att säga som 
”självuppfyllande profetia” (s 17). Det gäller därför att vuxna ständigt försöker 
reflektera över hur de förhåller sig och beter sig mot alla barn och speciellt mot de 
barn som man kanske från början upplevt som problematiska. Det bästa är att 
ständigt ha en vilja att vara beredd på att ändra på en redan bildad uppfattning om 
ett barn. Det gäller att inte dra några förhastade slutsatser kring ett barn, det är 
viktigt att inrikta sig på att se barnets utvecklingspotential istället för att placera in 
barnet i ett speciellt fack, som till exempel barn med någon ”bokstavskombination”. 
Det är viktigt för alla barn att känna att pedagogen är genuint engagerad, det kan 
betyda mycket mer än antalet extratimmar det barn får som anses vara ”i behov av 
särskilt stöd” och även mer än någon speciell metodik. Pedagoger som upplever att 
oro ofta förekommer i en grupp med barn eller att det är svårt att få barnens 
uppmärksamhet, kan behöva att kritiskt se över sin egen pedagogik och ledning enligt 
författaren. Det bästa är att förebygga oro i en barngrupp genom att ta hänsyn till hur 
länge barn klarar att hålla uppmärksamheten på en och samma aktivitet och planera 
byten av aktiviteter utifrån detta. Vidare menar författaren att det aldrig är gynnsamt 
att uppmärksamma negativa beteenden, det kommer oftast att förstärka det som 
pedagogen upplever negativt. 
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2.4 Handlingsplan/åtgärdsprogram för ”barn i behov av särskilt 
stöd” 
Dennis Groth (2007) beskriver att åtgärdsprogram ses som ett hjälpmedel, redskap 
och är den dokumentation och planering som upprättas för elever ”i behov av särskilt 
stöd”. Inom skolans värld kom begreppet åtgärdsprogram i och med utredningen om 
skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53) som ledde till en ny läroplan, Lgr 80. Från 1 
januari 2001 har kommunen en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram och det är 
rektor som har huvudansvar för att detta görs. Det är i grundskolan och de fristående 
skolorna som kravet om upprättande av åtgärdsprogram för elever ”i behov av 
särskilt stöd” finns. Har inte ett åtgärdsprogram upprättats så får inte skolan någon 
extra resurs för denna elev. I grundskoleförordningen, som är ett komplement till 
skollagen, 5 kapitlet 1§ står det att åtgärdsprogram skall upprättas när det 
framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödjande åtgärder. 
Åtgärdsprogram skall utarbetas i samarbete med elev och dess vårdnadshavare. 
Programmet skall ta upp vilka behov som finns och hur dessa behov skall tillgodoses, 
samt hur åtgärderna skall följas upp och även utvärderas (Grundskoleförordning 
2006:205 i Groth, 2007). 
 
Socialstyrelsens slutrapport (1994:4, i Birgitta Bergqvist, 2003, s. 7) har tagit upp 
krav av medvetet arbete som målformuleringar och handlingsplaner när ”barn i 
behov av särskilt stöd” befinner sig i förskola. Bergqvist (2003) skriver om vikten av 
att barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” tidigt uppmärksammas, att 
barnets styrkor förs fram och även vad barnet behöver stärka. För att på så sätt ge 
barnet stimulans och stöd som barnet behöver för att utvecklas maximalt. Författaren 
anser att det är betydelsefullt ju tidigare ett barn får stöd då barnet genom leken kan 
träna och lära sig hantera sina svårigheter. 

2.5 Samarbete mellan alla vuxna runt ”barn i behov av särskilt 
stöd” 
Lars Erikson (2004) menar att föräldrarna är nödvändiga för att stötta skola och 
lärare i arbetet med eleverna. För att få goda resultat så måste ett samarbete i 
förtroende ske mellan skola och föräldrar. Det gäller alltså att se till att skapa en 
ömsesidig och jämlik samverkan som kännetecknas av tillit. I Skolverkets rapport 
”Helheten i utbildningen” (Skolverket 2000 i Erikson) står att föräldrars inflytande i 
förskola ses som något självklart men att det sedan avtar när barnet blir äldre och att 
det kan bero på att det uppfattas som svårt att finna lämplig nivå för inflytandet. Det 
är självklart att elever presterar bättre i skolan och även lyckas bättre även utanför 
skolan om alla vuxna runt barnet såsom föräldrar, anhöriga, ledare inom till exempel 
idrott och pedagoger samarbetar och jobbar mot samma mål. Alla de miljöer och 
olika grupper barn befinner sig inom går att se som komplement till varandra. 
Barnets utveckling sker i samspel med andra människor och därför är det en stor 
fördel om barnet får stimulans i alla miljöer de befinner sig. I Lgr 80 betonas att 
föräldrar ska ges tillfälle att följa skolans arbete och de bör få medverka i detta. Tio år 
senare kan vi se i Lpo 94 att hemmets roll är att ta emot information ifrån skolan och 
stödja lärarna för att tillsammans skapa bästa möjliga uppväxtvillkor för barnen. Vi 
ser därmed ett mer uppdelat ansvar idag mellan skola och hem än för bara tio år 
sedan enligt författaren. 
 
Kirsten Juul (2005) har beskrivit att när vuxna samarbetar och är eniga om beslut 
kring ett barn så uppnås bästa resultatet. När vuxna signalerar vilka beteenden som 
är önskvärda och gynnsamma för att barnet ska göra framsteg och när alla personer 
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runt om barnet och arbetar i samma riktning så är det mest effektivt och kommer att 
löna sig i det långa loppet. 
 
Bronfenbrenner (1979, i Drugli 2003) har sett att elevers läsförmåga ökade där ett 
nära samarbete med föräldrarna fanns och att det fick större betydelse än vilken 
läsmetodik som användes. 

2.6 Miljö och omgivningens bemötande till ”barn i behov av särskilt 
stöd” 
Birgitta Andersson och Lena Thorsson (2007) beskriver två olika synsätt på barns 
olikheter som är framträdande inom specialpedagogisk forskning. Det ena är ett så 
kallat kategoriskt perspektiv och det andra är relationellt perspektiv om vi ser till 
inkluderingstanken. Det första perspektivet, kategoriska perspektivet, här ses 
behovet av särskilt stöd i relation till barnets enskilda egenskaper. Det andra 
perspektivet som benämns relationellt perspektiv så är behovet av särskilt stöd 
istället satt i relation till skolsystem och lärandemiljöer. Det är det enskilda barnets 
svårighet att uppnå skolans uppsatta mål med samband mellan krav i miljö och 
barnets möjligheter att lyckas med detta, fokus befinner sig på miljön. 
 
Eva Björck-Åkesson (2007:5) beskriver specialpedagogik med fokus på ett samspel 
mellan olika miljöfaktorer och personens enskilda förutsättningar. För att förstå en 
annan människa så krävs att man inte bara ser till personen utan även till miljön 
kring människan och samspelet mellan människa och miljö. Om vi ska ge alla barn 
tillräckligt med stöd så att lärandet och utvecklingen ska bli optimal så krävs det 
miljöer som är tillåtande och ger utrymme för en variation av barn och även olika 
typer av stöd. 
 
Bergqvist (2003) skriver att ett enskilt barns problem inte ska ses enbart som en 
svårighet hos barnet utan snarare i relation till omgivningens bemötande och den 
miljö som barnet vistas i. Det är inte alltid som barn som fått en diagnos får bästa 
stödet det finns en risk att bedömningen gör att personal fokuserar för mycket på 
barnets svårigheter i stället för att se samspelet mellan individen och den miljö som 
personen befinner sig i. AnnBritt Grunewald (1999, nr 5 i Bergqvist 2003, s. 65) har i 
artikel med rubrik ”Brott förebyggs bäst på dagis och i skolan” uttryckt att om barnen 
tas på allvar så kommer det i sin tur att leda till förändringar inom kriminalvården. 
Det gäller enligt författaren att se på hur barnen har det och det lönar sig att satsa på 
dem. 
 
Groth (2007) menar att det centrala för barns inlärnings- och utvecklingsförmåga är 
barnets egen självbild och dess självförtroende. Barn som känner att de klarar av det 
de själva anser är viktigt leder till ett större självförtroende och det gör att barnet 
hamnar i så att säga en positiv spiral. Det är därför väldigt viktigt att vuxna försöker 
hindra att elever ständigt misslyckas eftersom det gör att de lätt tappar tron på sig 
själva. Flera forskare har lagt tyngdpunkt på barnets självkänsla och att den har en 
stor betydelse för lärandet. 

2.7 Sammanfattning  
Vilka barn som bedöms vara”i behov av särskilt stöd” och hur dessa bäst stödjs 
varierar och vi påverkas av den tid och kultur vi befinner oss i. Det som är det 
centrala är att barn och elever får det stöd som de behöver. Idag diagnostiseras elever 
i en större omfattning, en diagnos kan ge en förklaring till svårigheter men det går 
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inte att skapa en metod för att bemöta ett barn efter en diagnos. Vi bör vara försiktiga 
med att dra förhastade slutsatser vilket lätt kan ske då barnet har fått en diagnos. Vi 
bör istället fokusera på barnets utvecklingsmöjligheter. Genom att stödja barnet så 
att det lyckas och därmed stärker sin självkänsla kommer att ha en stor betydelse för 
barnets inlärningsförmåga. Sker en samverkan mellan alla vuxna som befinner sig 
runt ett barn och en stimulans i alla miljöer så ges barnet optimala förutsättningar att 
utvecklas. 

2.8 Två olika teoretiska perspektiv som är relevanta i 
sammanhanget 
Brodin och Lindstrand (2004) beskriver Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
teori, som ser människor i samspel med olika nivåer i samhället dessa benämns 
mikro-, meso-, exo-, och makronivåer. Barns beteende och utveckling är beroende av 
omvärlden, alla olika sammanhang ett barn befinner sig inom hänger samman och 
har stor betydelse för barnets utveckling. Ska vi kunna förstå varje barns olika 
möjligheter att utvecklas och vilka faktorer som samspelar så måste vi titta på vilka 
olika nivåer barnet flyttar sig mellan. Barn påverkas av det som händer i de olika 
nivåerna som det ingår i men störst påverkan på barnet har det som sker i 
vardagslivet. 
Mikronivå kan beskrivas som primärnivå, olika aktiviteter och roller som 
människor befinner sig i och det kan vara flera olika aktiviteter (t.ex. hem, skola, 
ridhus), roller (t.ex. elev, lagmedlem, son/dotter). En och samma situation kan 
upplevas helt olika av varje person och det leder till olika lärande och utveckling. 
Mesonivå är den ömsesidiga relationen mellan olika mikronivåer som människor 
ingår i (t.ex. hemmiljö, fritidsmiljö och skolmiljö). En utveckling av ömsesidiga 
relationer mellan olika närmiljöer ex. hemmiljö och skolmiljö kan antingen förstärka 
eller motverka varandra. Det optimala är naturligtvis när dessa förstärker varandra. 
Svedhem (1995, i Brodin och Lindstrand, 2004, s. 24) påtalar att det är viktigt med 
en bra kontakt mellan olika nivåer och när det gäller barn med svårigheter i skolan så 
är förståelse och kommunikation mellan olika primärnivåer särskilt viktigt. Olika 
primärnivåer en människa befinner sig i och samspel dem emellan är mesonivån. 
Exonivå är faktorer utanför människans närmiljö som indirekt påverkar människan 
(t.ex. boende, ekonomi och kommunala beslut). 
Makronivå det som sker på samhällsnivå (t.ex politiska och ekonomiska värdering-
ar) som ytterst styr och påverkar för den enskilda individen.  
 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori innebär att barns utveckling är i 
samspel med de olika miljöer barnet befinner sig inom och indirekt även av yttre 
faktorer som till exempel lagar och beslut som fattas av kommun och stat. Jag anser 
därför att den utvecklingsekologiska teorin är relevant för min studie därför att den 
kan hjälpa mig att öka förståelsen för hur ett barn utvecklas i samspel med miljön.    
 
Aaron Antonovsky (1991) har utvecklat en teori som kallas känsla av sammanhang 
(KASAM) med tre centrala komponenter som är; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Utgångspunkten var bland annat de påfrestningar, krav och 
motgångar som människor möter och klarar av på olika sätt. Hur olika människor 
kan hantera påfrestningar och stress som uppstår i livet genom att skapa hälsa och 
förebygga ohälsa genom känslan av sammanhang. De tre delar som ses som centrala 
kan kort förklaras; 
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Begripligt en person med stark känsla av begriplighet förväntar sig att situationer 
som uppstår går att förstå, eller när de kommer som överraskningar, i varje fall går 
att ordna och förklara. 
Hanterbart upplever en person att den har de resurser som krävs för att klara av 
olika situationer. En stark känsla av att kunna påverka situationer man ställs inför 
och att det inte är omständigheter som styr. 
Meningfullt att känna sig delaktig och motiverad. Att en del problem och krav som 
livet ställer på dig som person är värda att investera energi och engagemang i. 
Uppleva krav som en utmaning istället för en börda som personen helst velat slippa. 
 
KASAM teorin anser jag är betydelsefull då ovanstående tre delar, begriplighet, 
hanterbarnet och meningsfullhet spelar en viktig roll för ett enskilt barn, och om det 
upplevs vara i behov av särskilt stöd. Jag anser att en orsak till att barn kan bedömas 
vara ”i behov av särskilt stöd” är att barnet kanske helt enkelt inte upplever 
förskolan/skolan som meningsfull eller känner att det som sker är begripligt och att 
barnet kan hantera situationen. Jag känner att det gäller att vara medveten om detta 
och då kunna hjälpa och stötta de barn som exempelvis inte upplever att de kan 
hantera olika situationer. Därmed kunna förhindra att barnet behöver upplevas vara 
”i behov av särskilt stöd”. 

3. Metod 
Martin Denscombe (2000) skriver att inom samhällsvetenskapen skiljer man på två 
typer av forskningssätt, den kvantitativa forskningen och den kvalitativa forskningen. 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strävar efter att mäta företeelser så att 
de kan omvandlas till siffror. Vid kvantitativa metoder samlas information från ett 
stort urval och här är intresset det gemensamma och genomsnittliga. Kvalitativa 
metoder karaktäriseras mer av att använda sig av ett mindre urval, där forskningen 
går mer på djupet och strävar efter att omvandla det som observeras till skrivna ord. 
 
Mats Börjesson (2003) beskriver att tidigare vetenskaplig forskning främst gick ut på 
att försöka fastslå det vanligt förekommande och genomsnittliga, samt att finna så 
kallade sanningar. Dagens vetenskapliga forskning betonar istället att forskaren 
måste vara kreativ och kunna se nya möjligheter. Filosofen Michel Foucault 
förknippas med begreppet diskurs (en diskurs är ett bestämt sätt vilket världen 
förstås och talas om) och utifrån hans tankar har sedan de diskursteorier vi använder 
idag utvecklats. Foucault talar om ”sanningseffekter” där han menar att olika slags 
diskursiva kategorier får människor att se vad som är sant och samtidigt skapar det 
gränser för vad som skulle kunna vara tänkbart. Diskursanalys kan vara genom att se 
på sådant som är taget för givet och som bedöms som en absolut sanning på olika 
platser, som till exempel på en arbetsplats, i en organisation eller i ett klassrum. 
Ingrid Sahlin (1999, s. 100 i Börjesson, 2003, s. 23) har uttryckt sig på följande vis: 
”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som 
naturligt.” Det gäller alltså för forskare som använder sig av diskursanalytisk metod 
att ta ett steg tillbaka och flytta sitt fokus till det självklara. Det betyder inte att 
forskaren måste komma fram till något nytt och att tala om hur det egentligen är. Det 
är viktigt att forskaren är ”vetenskapsteoretiskt och metodmässigt öppen” (s. 188) 
samt eftertänksam. I kvalitativa studier så är forskaren det redskap som används för 
att ta fram olika slags forskningsresultat. Dessa resultat och vad forskaren kommer 
att se, påverkas av forskaren som person, olika teorier och vilken forskningsmetod 
som valts. Ehn & Klein (1994, s. 10 i Börjesson, 2003, s. 61) talar om att det inte går 
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att beskriva verkligheten utan att påverka den, och är forskaren medveten om detta 
så kan en djupare insikt skapas om hur kunskap kommer till. 
 
Alla metoder har sina starka respektive starka sidor och valet av metod handlar om 
vilken metod som är lämpligast att använda för att belysa det valda problemområdet. 
Min undersökning är en kvalitativ studie där jag vill undersöka, för att skapa mig en 
ökad kunskap, hur bilden av barnet konstrueras för de barn som bedöms vara ”i 
behov av särskilt stöd”  samt hur samverkan sker rent konkret för dessa barn. Staffan 
Stukát (2005) beskriver att huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka 
och förstå de resultat som framkommer under studien och att undersökningen 
kategoriseras in i olika områden. Forskningen vill beskriva eller gestalta något. Vid 
kvalitativ forskning spelar forskarens egna tankar, känslor och egna erfarenheter en 
stor roll. De kan till och med ses som en tillgång för tolkningen av resultaten. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att resultaten i en kvalitativ studie till stor del 
beror på vem som genomfört forskningen, slutsatser kan alltså skilja sig åt beroende 
på vem som tolkar materialet och även utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

3.1 Urval 
De specialpedagoger jag tog kontakt med arbetar alla mot förskola och skolans yngre 
år i tre olika kommuner. Först tog jag en telefonkontakt med ett antal kommuner och 
frågade efter specialpedagoger som arbetar mot förskola eller skolans yngre år. Via 
telefon berättade jag om mitt syfte med uppsatsen, därefter e-postade jag över ett 
missivbrev (bilaga 1) till samtliga, där de kunde läsa min frågeställning och samtidigt 
fundera över möjligheten att medverka. Jag fick ett positivt besked från tre olika 
specialpedagoger och löfte om att spela in fyra olika samtal. Två av dessa samtal 
gällde barn i förskola, ett samtal rörde barn i år två och ett samtal utgick från barn i 
år tre. I tre samtal skulle jag få närvara vid mötet och ett samtal skulle special-
pedagogen spela in med hjälp av bandspelare utan att jag var närvarande. Tyvärr så 
blev det inte någon inspelning vid det sistnämnda mötet på grund av problem med 
bandspelaren. Detta ledde till att jag tog kontakt med ytterligare några 
specialpedagoger för att se om jag kunde få ytterligare ett samtal som rörde 
förskolebarn. Jag kom i kontakt med en specialpedagog som var villig att låta mig 
spela in ett samtal med resurs (resursperson är en person som är extra utöver den 
ordinarie personalgruppen då något barn behöver extra stöd av någon orsak) för ett 
förskolebarn, där jag också fick närvara. Mitt urval kan således kallas för ett 
tillgänglighetsurval, eller bekvämlighetsurval.  Tillgänglighetsurval bygger på 
forskarens bekvämlighet enligt Denscombe (2000).  Då jag har vänt mig till 
informanter som arbetar med barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” så 
anser jag att urvalet är relevant. 

3.2 Insamling av empiriskt material 
Jag valde att basera undersökningen på bandinspelningar av specialpedagog och 
pedagog/resurs som arbetar inom förskolan och skolans yngre år. Anledningen till att 
jag valde att använda mig av bandinspelning var att detta förfarande passar min 
insamling av det empiriska materialet bäst. Jag spelar in planerade samtal mellan 
specialpedagog och resurs/pedagog och det är praktiskt omöjligt att nedteckna vad 
som sägs därför passar bandspelare bäst för dessa samtal. Samtalen varierar mellan 
drygt trettio minuter till över en timme och dessa äger rum i tre fall i ett personalrum 
på förskola/skola och i ett fall i specialpedagogens arbetsrum. Specialpedagog och 
resurs/pedagog har således själva bestämt platsen för sitt samtal.  
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Jag valde att spela in samtalen med bandspelare för att i nära samband med 
genomförandet transkribera materialet. Därefter bearbetade jag detta material för att 
se om några mönster framkom som gick att systematisera eller kategorisera. Mitt 
transkiberade material markerade jag därefter med olika färg för sådant som var lika 
i samtalen, detta gjorde att jag lättare kunde urskilja mönster.  
 
Stukát (2005) skriver att det är bra att använda sig av observationer, som gör det 
lättare att fånga det som verkligen händer. En nackdel med observationer menar 
Stukát (2005) är att de är väldigt tidskrävande och kräver en noga uttänkt metodik. 
Ytterligare en nackdel är att det inte går att studera tankar och känslor hos personer 
som observeras. Min studie genomförs med så kallad deltagande observation. Stukát 
(2005) menar att en fördel med denna observation är att få så kallad ”inifrånkun-
skap”, alltså få en möjlighet att ta del av hur socialt samspel konkret sker i verkliga 
situationer. Denscombe (2000) skriver att deltagande som observatör här är 
forskarens identitet öppet erkänd och fördelen är att kunna få de deltagandes 
godkännande. Den här typen av deltagande observation kan ses som ett ”skuggande” 
av en person eller en grupp. Deltagande observation används för att som forskare ha 
möjlighet att i de situationer som studeras försöka förstå kultur och processer. I mitt 
fall blir det som sägs i samtalen handlingar i skapandet av bilden av ”barnet i behov 
av särskilt stöd”. 

3.3 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Generaliserbarhet handlar enligt Stukát (2005) om resultatet kan överföras till andra 
grupper och sammanhang, alltså för vem/vilka resultaten gäller. Eftersom jag valt att 
göra en kvalitativ studie där informanterna är relativt få så kan jag inte garantera att 
en liknande studie skulle komma fram till exakt samma resultat. Det är inte heller 
min avsikt att studien skall visa hur samverkan sker för alla barn som bedöms vara ”i 
behov av särskilt stöd” samt hur dessa barn gestaltas i samtal. Jag har redan från 
början inte velat gjort anspråk på att kunna generalisera resultaten. Min studie är för 
ringa till sin omfattning för att det ska gå att dra några allmängiltiga slutsatser. Jag 
anser dock att en studie mycket väl skulle kunna bli väldigt lik den som jag har 
genomfört. 
 
Validitet beskriver Stukát (2005) som giltighet, det vill säga att forskaren verkligen 
mäter det som avsetts att mäta. Merriam (1994) skriver att validitet eller sanningshalt 
handlar om till hur stor del en forskares resultat stämmer överens med verkligheten. 
Om resultaten verkligen fångar det som finns skriver författaren vidare. Validitet eller 
giltighet är ett mått på om en metod ger den information som undersökningen avsett 
att införskaffa. Jag har använt mig av inspelning av samtal i naturliga miljöer där jag 
givits möjlighet att närvara för att spela in planerade möten, och därmed bedömer jag 
giltigheten god. 
 
Reliabilitet innebär mätnoggrannhet och hur tillförlitlig mätningen är (Stukát 2005). 
Det finns enligt författaren en risk att frågor feltolkas av informanter och även att 
forskaren feltolkar svaren. Genom att jag valt att spela in samtal mellan 
specialpedagog och resurs/pedagog där handledning eller konsultation sker så 
undviker jag feltolkningar från informanternas sida, som kunde ha skett vid intervju 
eller enkät. Min närvaro och användandet av bandspelare kan naturligtvis ha en viss 
påverkan på informanterna men jag anser att den risken är minimal då mötet inte är 
konstruerat utan skulle ägt rum oavsett jag fanns på plats eller inte samt att min 
närvaro är känd och godkänd av samtliga personer. Då jag spelat in möten mellan 
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specialpedagog och resurs/pedagog så anser jag reliabiliteten väl uppnådd. Jag har 
haft möjlighet att lyssna på banden flera gånger för att kunna urskilja så mycket som 
möjligt från dessa samtal. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Alla uppgiftslämnare har blivit informerade om att min forskning följer de 
grundläggande forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 distribuerade av 
Vetenskapsrådet. Dessa forskningsetiska principer bygger på fyra huvudkrav som är 
följande: 
 
Informationskravet; innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnaren om 
den aktuella forskningens syfte och en beskrivning av hur undersökningen i stora 
drag kommer att genomföras. Deltagarens roll i undersökningen skall framgå, de ska 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta en medverkan 
när helst de själva önskar. Det ska tydligt framgå att de uppgifter som insamlas i 
undersökningen inte kommer att användas på annat sätt än för den aktuella 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Detta krav uppfyllde jag på följande vis, jag tog kontakt med alla specialpedagoger via 
telefon först där jag förklarade vem jag är och varför jag tagit kontakt med dem. 
Därefter skickade jag över mitt missivbrev och det ledde till att några valde att 
medverka i min studie. 
 
Samtyckekravet; innebär att uppgiftslämnaren skall ge sitt samtycke till att 
medverka i undersökningen. Vid beslut att delta eller avbryta får uppgiftslämnaren 
inte utsättas för påtryckningar eller andra påverkansformer. Det bör inte finnas ett 
beroendeförhållande mellan forskare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Kravet anser jag uppfylls genom att jag i mitt missivbrev klart anger att deltagandet 
är frivilligt och att de har rätt att avböja till medverkan innan, under eller efter 
bandinspelningen. 
 
Konfidentialitetskravet; innebär att alla som deltar i en undersökning skall 
skyddas från att kunna bli identifierade. Personuppgifter måste förvaras på ett sätt 
som gör att obehöriga inte alls kan få del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Jag informerade alla berörda informanter om att deras uppgifter behandlas 
konfidentiellt och att varken namn, ort eller något annat igenkännande kommer att 
finnas med i uppsatsen. Namnen är inte nämnda vare sig på informanter eller barn. 
Samt att bandinspelningarna kommer att förstöras och kasseras när uppsatsarbetet 
är klart. 
 
Nyttjandekravet; innebär att insamlat material om enskilda personer bara får 
användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda personer som är insamlade 
för forskning får inte användas eller lånas ut till kommersiellt användande eller andra 
syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Jag informerade också om att min avsikt är att endast använda bandinspelningarna 
för mitt examensarbete och inte i något annat syfte. Inspelningarna kommer endast 
att redovisas i form av kortare citatutdrag tillsammans med mitt examensarbete. 
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Materialet kommer att transkriberas och sammanställas och denna transkribering 
kommer inte att lämnas vidare. Allt detta har de aktuella personerna som deltagit i 
bandinspelningarna blivit informerade om och därefter gett sitt samtycke. 

4. Resultat 
Min studie utgår från fyra olika samtal där specialpedagog har handledning eller 
konsultation med resurs eller lärare samt fritidspersonal för ”barn i behov av särskilt 
stöd” och i samtliga fall gäller det barn i de tidigare åldrarna. I denna del redovisas 
samtalen utifrån mitt syfte med uppsatsen och mina frågeställningar. 
 
En kort beskrivning av dessa fyra samtal följer här: 
 

• Samtal 1 sker mellan specialpedagog och resurslärare, även kallad resurs för 
• elev i år 3. 

 
• Samtal 2 sker mellan specialpedagog, lärare och två fritidspersonal för elev i 

 år 2. 
 

• Samtal 3 och 4 sker mellan specialpedagog och resurs för barn i förskola, två  
 separata samtal i helt skilda förskolor och kommuner. 
 
Jag kommer i fortsättningen av mitt resultat att använda mig av förkortningar vid 
citat där jag skriver specialpedagog = S, resurs och resurslärare=R, samt 
fritidspersonal=F1 och F2. 

4.1 Hur bilden av barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” 
konstrueras 
I samtal 1 som sker mellan specialpedagog och resurslärare för elev i år 3 så beskrivs 
eleven som en glad och foglig elev som har börjat visat temperament och blivit mer 
talförd, både bra och onda ord, och som också tar lite mer plats. Eleven leker oftast 
ute på raster och upplevs ha kamrater, eleven är tvåspråkig och beskrivs ha 
svårigheter att uttrycka känslor enligt citat: 
 

R: Ja eleven har ibland väldigt svårt att hitta ord och när det väl sedan 
lossnar och eleven svarar på frågor då är eleven väldigt verbal. Fast 
eleven har svårt att hitta vissa ord så.... 

 
I samtal 2 som sker mellan specialpedagog, lärare och två fritidspersonal för elev i år 
2 så pratar de om att de upplever att eleven medvetet provocerar och att det sker 
mycket ”dumma grejer” just nu. De beskriver att det har varit lugnt med att barnet 
vill få igång någonting. Eleven beskrivs som smart och för det mesta följer någon 
kompis med när fritidspersonal gör utflykter med barnet för att komma ifrån skolans 
område. Min uppfattning av samtalet är att barnets förmåga att leka beror på barnets 
humör och vilka kompisar barnet leker tilsammans med.  
 
I samtal 3 som sker mellan specialpedagog och resurs för barn i förskola så pratar de 
om att barnet har en kompis som till exempel de gärna vill sitta tillsammans vid 
maten och gå tillsammans på utflykter. Barnet upplevs ha svårt för brytningar, byte 
av aktiviteter. Barnet leker fint själv men har svårt att tolka leksignaler och har 
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därför problem att gå in i en fungerande lek. Barnet beskrivs ha humor och tycka om 
när något överdrivs eller blir tokigt 
 
I samtal 4 som sker mellan specialpedagog och resurs för barn i förskola där barnet 
beskrivs ha fått mer vilja och blivit mer kavat samt provocerar, de funderar på om 
det rör sig om en utvecklingsfas eller om det beror på medicinering. Upplever även 
att barnet visar missnöje och otålighet och att det är bra eftersom barnet tidigare 
verkar ha funnit sig i det mesta, så här uttrycker specialpedagogen: 
 

S: barnet har ju bara varit man har ju kunnat gjort vad som helst med 
barnet  
 

Barnet beskrivs gilla sång och att få sitta i knä och bli struken i håret och det upplevs 
lugna barnet. Barnet är intresserad av vad kamraterna gör och de andra barnen 
beskrivs snälla och att de månar om barnet. Barnet har svårt att ta sig för något själv 
utan att resursen är med. 
 
Jag har utifrån de fyra olika transkriberade samtalen kunnat urkilja några 
gemensamma delar som jag valt att ta upp under olika kategorier, material, miljö, 
struktur och lek. Dessa kategorier har stor betydelse för varje enskilt barn och 
påverkar hur det i vardagen fungerar för barnet. Jag menar att ovan nämnda 
kategorier kan påverka om ett barns behov av särskilt stöd ökar eller om det kan 
minskas. Om material, miljö, struktur och lek anpassas till barnet och dess behov så 
menar jag att behovet av särskilt stöd på sikt kommer att minska. 

4.1.1 Material 
Samtal 1 är en genomgång mellan lärare och resurslärare av ett upprättat 
åtgärdsprogram för elev i år 3. Här diskuterar de material som Specialpedagogiska 
institutet tillhandahåller och som eleven inte uppskattar. Resursläraren har därför 
börjat använda sig av ett material med ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, där de 
tittar på olika avsnitt på film och sedan arbetar med den bokstav och siffra som 
programmet tagit upp. Detta fungerar bra och eleven är nöjd med att arbeta med 
detta material. Kanske har eleven kommit i kontakt med ”Fem myror är fler än fyra 
elefanter” tidigare så att det känns bekant eller också är detta material helt enkelt 
bättre lämpat för eleven. Genom att använda sig av ett material som eleven 
uppskattar så kommer troligtvis inlärningen att ske lättare. Elevens attityd till de 
olika materialen ses tydligt genom detta citat: 
 

R: Lämpligt material ja, jag understyker det lämpligt material. 
Som dom här böckerna som Specialpedagogiska instituet skickar på 
alla bokstäver vad sa eleven när jag tog fram dom,... BLÄÄ. När jag 
tog fram myror och elefanter, JAA! 
 

För att se ordväxlingen i ett längre utdrag se bilaga 2. 
 
Samtal 4 är handledning för resurs åt ett barn i förskola av specialpedagog. Då talar 
de om böcker som barnet är förtjust i. Barnet vill helst läsa ”Petter och hans fyra 
getter” som barnet kan utantill och några böcker med ”Nicke nyfiken” där det är 
speciella bilder som barnet letar fram. Barnet har tidigare gått med på att läsa olika 
böcker men nu är barnet inte alls intresserad av andra böcker. Boken ”Petter och 
hans fyra getter” där samtalar de om bilderna och på så sätt har det skett en 
fördjupning av boken. I böckerna om ”Nicke nyfiken” så finns några speciella uppslag 
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med favoritbilder för barnet som kalas, gungor och rutschkana. Min uppfattning är 
att det ofta är vi vuxna som tröttnar på böcker och vill ha en variation. Barn däremot 
vill gärna känna trygghet och uppskattar att läsa samma bok om och om igen. Utav 
samtalet ser vi också att det går att arbeta med en bok och inte bara läsa den, som de 
nu har fördjupat sig och samtalar om bilderna i boken. Sedan samtalar de om att 
barnet är förtjust i att bygga med kapplastavar och att barnet är duktigare än de 
andra barnen att bygga torn. Barnet tycker också om att bygga med lego och gärna 
legobilar men behöver dock lite hjälp med att hålla bitar för att kunna få fast hjulen. 
Min uppfattning är att det är positivt att barnet kan få uppleva att det är duktigare än 
sina kamrater när de bygger torn med kapplastavar. Det kan säkert stärka barnets 
självförtroende när barnet känner att det lyckas.  

4.1.2 Miljö 
Samtal 2 är en handledning av två fritidspersonal och lärare för elev i år 2 med 
specialpedagog (Resurspersonen är inte med på grund av sjukdom). Här talar de om 
att eleven behöver komma ifrån skolans område och fritids stora grupper av barn. 
Fritidspersonalen har återkommande aktiviteter som att gå iväg till biblioteket och på 
olika utflykter. Eleven får ta med en kompis vid dessa tillfällen och oftast följer någon 
med men det fungerar även utan kamrat. Fritidsmiljön upplevs livad och att det är 
väldigt mycket barn, här följer ett citat av samtalet (ett längre utdrag av samtalet kan 
läsas i bilaga 2): 
 

F2: Men jag känner ju mer och mer att vi gör saker så vi ska komma 
härifrån tar bort barnet  
 

Jag tolkar det så att barnet mår bättre av att få komma ifrån skolans område för att 
barnet behöver få mer lugn och ro. Här upplever jag att personalen arbetar på ett 
väldigt bra sätt för barnets bästa. Så att inte miljön ska behöva bli det som påverkar 
barnet på ett negativt vis. 
 
Samtal 3 är en handledning för resurs resurs åt barn i förskolan av specialpedagog. 
De talar om att barnet fungerar bättre i gruppen när det är lugnare som vid lov då det 
är färre antal barn på förskolan och när resurs finns tillhands för barnet som ett stöd. 
 
I samtal 4 pratar de om att det finns en toalett för 16 barn på en syskonavdelning och 
att barnet inte får sitta i lugn och ro då alla barn ska gå på toaletten efter maten. 
Resursen upplever att barnet behöver få sitta lite i lugn och ro på toaletten och 
specialpedagogen undrar om de måste ha en personaltoalett. Min fundering är om 
inte barnet skulle kunna få använda personaltoaletten för att då tillåtas sitta i lugn 
och ro. Barnet har blöja och det finns dessutom inte något skötbord åt barnet på 
avdelningen. Barnet kan själv hjälpa till att ta av sig byxor och blöja men byte sker 
idag på golvet. Samtalet kommer in på att förskolan ska tillhandahålla skötbord och 
att det går att hyra från habiliteringen (som det idag redan finns en kontakt med). 
Här blir min tolkning av samtalet att det är lättare att ta tag i att ordna ett skötbord 
än att lösa problemet med toaletten. Även om det naturligtvis behövs ett skötbord för 
byte av blöja så borde inte lösningen av ett skötbord prioriteras. Situationen med en 
toalett där barnet kan sitta i lugn och ro borde lösas i första hand. 

4.1.3 Struktur 
I samtal 3 kommer diskussionen in på att använda sig av ett pictogram för barnet 
(pictogram är ett bildmaterial som används som förstärkning och tydlighet vad som 
ska ske under dagen). Förskolan har någon form av pictogram det är inte ett enskilt 
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för det aktuella barnet och det är inte någon som går igenom tillsammans med 
barnet. Resursen har varit och tittat på en förskola som använder pictogram för ett 
enskilt barn, men resursen möter ett visst motstånd se citat: 
 

R: Ja, jag var där men där tyckte NN inte att barnet behöver picto-
gram och jaha nej, och vi har ju redan ett. 
 

Det är inte någon som har gått igenom det pictogrammet som finns på förskolan 
specifikt med barnet och för att det ska fungera så behöver barnet förstå och bli 
uppmärksam på ”schemat”. En vuxen måste ta med barnet och visa vad som ska ske 
under dagen. Ett längre utdrag av samtalet finns att läsa i bilaga 2. Det aktuella 
barnet har svårt byte av aktivitet och då är pictorgram väldigt bra som stöd så att 
barnet vet vad som kommer att ske under dagen. Jag anser att barnet skulle få lättare 
att acceptera att en aktivitet avslutas om barnet får se på pictrogrammet flera gånger 
under en dag. Ett sätt är att titta på pictogramschemat på morgonen och sedan titta 
vid byte av aktivitet då den vuxne kan tala om att till exempel nu har vi haft samling 
och nu ska vi gå ut. Bilden tillsammans med en muntlig förklaring kan underlätta. 
 
I samtal 2 här används redan ett pictogram men det är inte alltid barnet vill göra det 
som står på schemat och det upplevs svårt att hitta på alternativa aktiviteter som 
barnet själv vill göra. Det som varit aktuellt tidigare är bland annat att spela dator och 
snickra och det är aktiviteter som barnet nu inte alls vill göra vissa dagar. Fritids-
personalen uttrycker att det inte är så stort utbud och inte finns så många egna 
förslag på vad barnet skulle vilja göra istället för det som tidigare är bestämt. Jag 
upplever att det är bekymmersamt när det finns en struktur och tydlighet för barnet 
men att barnet själv inte vill göra vissa aktiviteter. När barnet inte vill genomföra 
vissa aktiviteter så får dagen inte den struktur som kanske ändå är nödvändig för att 
barnet ska känna sig trygg. Jag tror att det är viktigt att inte byta ut för mycket 
aktiviteter samtidigt då det kan kännas otydligt för barnet. 
 
I samtal 4 pratar de om matsituationen där barnet provocerar och visar att barnet 
tänker släppa bestick eller mat på golvet. Specialpedagogen föreslår att prova att 
tydligt markera stopp. Genom att både säga stopp tydligt och stadigt tillsammans 
med att hålla upp en hand i luften som ett stopptecken:  
 

S: så har jag pratat om med andra alltså stopp och tillsammans med 
handen, nej alltså så där tydligt det låter som ett kommando för en 
hund men det brukar vara effektivt du vet så här barnet är inte så 
bra på att lyssna på ord barnet vet nog att barnet gör fel  
 

Sedan pratar de om att prova med att ge barnet en bild när de lämnar förskolan för 
att förtydliga för barnet vad de ska göra. Till exempel en bild av skogen för att 
förtydliga för barnet vad som ska ske.  

4.1.4 Lek 
I samtal 1 pratar de om att eleven oftast är ute på raster och att barnet går till en 
annan avdelning och frågar efter kompisar. Det framgår inte vad leken består av eller 
hur barnet klarar av att leka, men som jag tolkar samtalet så är eleven social och 
klarar av lek på rasterna. 
 
I samtal 2 så talar fritidspersonal 1 om att eleven stundvis kan leka och det beskrivs 
bero på barnets humör och vilka kompisar barnet leker med. Barnet behöver ha lugna 
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och socialt utvecklade kompisar för att det ska fungera bra. Barnet fungerar bäst när 
kompisar talar om vad de ska leka och göra, när någon styr leken. 
 
I samtal 3 så framgår att barnet leker bra när barnet leker själv. Barnet har svårt att 
tolka leksignaler och att gå in i en fungerande lek. När barnet vill bli med i en lek så 
beskrivs barnet bara rusa in ”som en tjur” och att det blir förvirring och att leken 
därför urartar. Resursen upplever att barnet behöver stöd i leken för att lära sig att 
vara med och leka och ett stöd att gå in i en pågående lek. Så här uttrycker resursen: 
 

R: Ja, för det känner väl jag att har jag kännt sista veckorna att 
liksom jag känner att jag vill jobba med barnet att försöka lära va 
med i leken och lära leken det här får ja va med och sen nu vill inte 
jag leka längre just för att det är bra om jag är med i leken 
 

För att se diskussionen kring leken i helhet se bilaga 2. Min uppfattning är att barnet 
behöver resursens stöd för att lära sig att leka med andra barn och därför är resursen 
otroligt viktig. Det är genom att leka med kompisar som ett barn lär sig ett socialt 
samspel. 
 
I samtal 4 här kommer diskussionen in på att stödja barnet i leken och ha uppsikt 
över barnet utan att störa barnet. Resursen upplever att barnet har svårt att ta sig för 
att leka själv och gärna vill ha med resursen som stöd. När barnet bygger med 
kapplastavar så är det något som barnet klarar av själv. Men när barnet bygger med 
lego så behöver barnet hjälp och när de är ute på gården så krävs det att barnet hålls 
under uppsikt så att barnet inte går in där barnet inte ska vara och barnet beskrivs ha 
svårt att ta sig för att själv leka. Min fundering är om barnet kanske behöver stöd i 
leken av kamrater som kan ta med barnet in i leken. Eller att resursen hjälper barnet 
att komma med i fungerande lekar och sedan på sikt att barnet blir mer självständigt. 
Resursens fundering kring att låta barnet vara syns här: 
 

R: ja det är väl det dyker väl upp då och då det som jag funderar 
över är hur mycket jag ska vara med barnet å hur mycket jag ska 
låta barnet vara 
 

Resonemanget kring att inte störa när barnet leker men att ha uppsikt kan läsas i 
bilaga 2. 

4.1.5 Olika aktiviteter 
Vid samtal 3 sker diskussion kring moment som barnet inte vill göra och där resursen 
då låter barnet genomföra något annat istället. Till exempel att inte behöva delta i 
samlingar när barnen pratar om sommarminnen utan här kan barnet få vara med och 
duka eller läsa en bok istället. Vissa småsaker anser resursen barnet kan få som 
barnet vill så att barnet inte ska behöva uppleva misslyckande, här nämns att få sitta 
vid en kompis vid matbordet. Barnet har deltagit i sångsamling som barnet 
egentligen inte uppskattar och det fungerade bra. Barnet var med och sjöng och 
gjorde rörelser till. Dessa olika aktiviteter som barnet inte vill genomföra eller där 
barnet är med på något som tydligen normalt sett inte alls är uppskattat, det känner 
jag är en balansgång. Jag menar att det gäller att vara lyhörd till barnet och inte 
tvinga barnet att genomföra något som inte alls fungerar. Men samtidigt inte ta för 
givet att det som inte har fungerat inte heller kommer att fungera vid något annat 
tillfälle. 
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4.2 Hur samverkan sker för barn som bedöms vara ”i behov av 
särskilt stöd” 
Vid samtal 1 sker en uppföljning av ett åtgärdsprogam för en elev i år tre. Det finns ett 
upprättat åtgärdsprogam för eleven som specialpedagog och resurslärare går igenom 
tillsammans och ser vilka kortsiktiga och långsiktiga mål som uppnåtts i dagsläget. 
Flera av de kortsiktiga målen är uppnådda så här arbetas nya kortsiktiga mål 
gemensamt fram under samtalet och de långsiktiga målen får stå kvar. En 
psykologutredning kommer att ske som sedan ska redovisas för föräldrarna och sen 
redovisar psykologen för föräldrar och skolpersonal på ett EVK (elevvårdskonferens) 
och därefter kommer ett utvecklingssamtal att äga rum. 
 
Samtal 2 är en handledning med specialpedagog, lärare och två fritidspersonal för en 
elev i år 2. Eleven har en resurs som inte är med på dagens samtal. Diskussionen är i 
huvudsak inriktad på barnets tid på fritids och vilka aktiviteter som ska kunna 
fungera för eleven då några favoritsyselsättningar inte längre är så attraktiva och 
eleven själv inte har några direkta förslag på vad eleven skulle vilja göra istället. 
Föräldrar har uttryckt att det är skönt att personalen inte är så mycket borta då det 
fungerar bäst när allt är precis som det brukar vara för eleven. En omflyttning har 
skett i klassrummet som läraren beskriver på följande sätt:  
 

Jag tror att resursen var över barnet så mycket så barnet fick liksom 
aldrig vara ifred med nåt jobb riktigt så nu har vi flyttat barnet 
längst fram i klassrummet och resursen sitter kvar där nere så kan 
barnet gå dit ner om barnet behöver hjälp å jag tycker faktiskt att 
det fungerar bättre å så sitter resursen där å kan hjälpa andra 
också. Nu har inte resursen barnet så att säga på heltid. 

 
Samtal 3 är en handledning/konsultation mellan specialpedagog och resurs för barn i 
förskola. Specialpedagogen samtalar om att resurs och arbetslaget behöver ha ett 
gemensamt möte för att få möjlighet att diskutera tillsammans. Resursen brukar inte 
delta i arbetslagets planering, då resursen inte tror att det finns så mycket utrymme 
att diskutera det enskilda barnet eftersom det är mycket planering. Dessutom pratar 
de om att resursen arbetar halvtid och att någon mer i arbetslaget skulle arbeta med 
barnet men att det inte är bestämt hur de ska arbeta. Det syns tydligt i detta citat (för 
att läsa resonemanget i en helhet se bilaga 2): 
 

R: För det är ju lite så, för jag är ju bara halvtid på barnet så den 
som tar över då den andra halvtiden måste ju också liksom, eller 
dom då, jag vet inte, hur de själva känner. 
... 
R: För samtidigt känner jag också att det är ingen som vill ta den 
biten och va liksom barnets i arbetslaget, så jag tänkte att på ett sätt 
så kanske det hade varit lättare det sa vi ju redan från början att 
men när man inte vill så är det ju svårt 
S: NN var ju hela förra året och det fungerade jättebra men NN 
orkar inte och det tror jag också att man måste acceptera 

 
Ett föräldrasamtal är inplanerat. Specialpedagogen berättar för resursen att familjen 
ska till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) första gången den här dagen (när 
inspelningen äger rum), där det ska påbörjas en utredning av barnet. 
 
Samtal 4 är en handledning med specialpedagog och resurs för ett barn i förskola. Det 
finns en etablerad kontakt med habiliteringen. Möten sker med habilitering, förskola 
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och föräldrar. Under samtalet kommer några punkter upp som ska tas upp nästa 
vecka då nästa möte med föräldrar och habiliteringen kommer att äga rum. Ett möte 
är också inplanerat för arbetslaget så att de får möjlighet att gemensamt diskutera. 
Här följer ett utdrag ur samtalet: 
 

S: å du och barnet å ni som kollegor också behöver ju få prata med 
varandra det blir ju nästan aldrig 
R: nej det blir nästan aldrig  
S: nej du går nästan vid sidan av  
R: ja jag känner det att jag får lägga mig i allt annat å jag kommer 
utanför så att vi får väl kolla på det då sen kan jag väl känna att jag 
kanske jag vet inte de andra tycker ju att det är javisst jag tycker 
också att det är jättejobbigt om man säger så då men men gör väl 
man jobbar väl på olika sätt eftersom man tar till sig på olika sätt  
S: mm 
R: jag menar det är jag som tar till mig barnet 
S: ja 
R: jag känner med barnet å liksom alltihopa det här 
S: ja 
R: å de andra tycker det är jobbigt  
S: ja 
R: då skärmar dom av sig där å då står jag där  
S: å då försvarar du ”ditt lilla barn” 
R: då försvarar jag barnet å då fattar de ingenting  

4.3 Sammanfattning 
Det som jag uppfattat som särskilt viktigt i arbetet med de barn som bedöms vara ”i 
behov av särskilt stöd” genom min studie är att använda sig av ett material eller 
situation som fungerar för barnet/eleven och att miljön är oerhört betydelsefull. 
Ytterligare faktorer som påverkar hur barnen konstrueras är hur strukturen fungerar 
i barnets omgivning och eftersom det gäller yngre barn så är leken väldigt viktig. I alla 
samtal framgår att det finns en samverkan mellan exempelvis pedagoger, föräldrar, 
habilitering, psykolog. I samtal 2 framgår att läraren upplever att det fungerar bättre 
efter att ha möblerat om så att resursen inte sitter bredvid eleven längre och det 
uttrycker man som: ”Nu har resursen inte barnet så att säga på heltid.” I samtal 3 och 
4 talas det om att det behövs ett gemensamt arbetslagsmöte tillsammans med 
resursen för att de ska ges möjlighet att diskutera tillsammans allihop som arbetar på 
förskolan. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Här kommer jag att se hur mina resultat står i förhållande till litteraturen som jag 
valt att ta upp. Studien visar att resultatet väl stämmer överens med litteraturdelen. 
Trots att studien inte kommit fram till något revolutionerande och nytt rent 
vetenskapligt så har studien haft en stor betydelse för min egen personliga del. Jag 
känner att jag har fått en ökad kännedom om de barn som bedöms vara ”i behov av 
särskilt stöd” och även hur de kan stödjas, vilket jag också hoppas att min studie ska 
kunna belysa. Mina nyvunna kunskaper är något jag känner kommer ha en stor 
betydelse för mitt framtida arbete som lärare i förskolan. 
 
Min studie och tidigare forskning visar att barn som är ”i behov av särskilt stöd” där 
ska ett bra samarbete inte bara ses som fördelaktigt utan som absolut nödvändigt! 
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Vikten av att samarbeta har läroplanerna för förskola och skola tagit fasta på och 
även flera av de författare som jag tagit upp i mitt arbete, Lundgren (2006), Erikson 
(2004) och Juul (2005).  
 
Att förebygga är mycket bättre än att bota och när det gäller barnen, vår framtid så 
borde vi kunna investera i förebyggande åtgärder. Det blir mindre kostsamt än att ta 
hand om människor kanske ibland resten av deras liv för att de inte fick det stöd de 
behövde som barn. Grunewald (1999, nr 5 i Bergqvist 2003, s. 65) menar att det lönar 
sig att satsa på barnen. Specialpedagogiska insatser bör ske så att elever inte blir 
utpekade eller känner sig åsidosatta, det måste ske på ett sätt som gör att eleven blir 
så lite särskild som det överhuvudtaget är möjligt. Precis som dikten i inledningen sa 
oss att ”särskilda barn blir så lätt isär-skilda. Isärskilda barn får så lätt särskilda 
behov.” Det gäller alltså att vara försiktigt så att vi inte pekar ut barn ifrån en 
barngrupp eller klass genom att bedöma dem som ”i behov av särskilt stöd” och 
särskilja dessa barn. Det gäller istället att lyfta fram alla barns olikheter och inte se 
dessa som ett hinder utan som en resurs. Vi måste sträva efter mångfald och variation 
istället för att försöka forma homogena barngrupper. För precis som Lundgren 
(2006) tog upp det är helt normalt med variation och olikheter. Det gäller att inte 
blanda ihop barn och elever som vi anser skilja sig från det vi anser normalt med barn 
som har klara svårigheter. Min studie och tidigare forskning visar att miljön är av stor 
vikt för alla barn. Flera av de författare som jag tagit med i arbetet betonar miljöns 
betydelse, till exempel Ekström (2004), Erikson (2004), Andersson och Thorsson 
(2007), Björck-Åkesson (2007:5), samt Bergqvist (2003). 
 
Det gäller för pedagoger att tänka på vad de koncentrerar sig på, det fördelaktigaste 
är att se till barnets möjligheter istället för eventuella begränsningar. Alla pedagoger 
bör tänka på vad som sätts i fokus i arbetet med alla barn. Drugli (2003) beskriver att 
det gäller att inte dra några förhastade slutsatser kring ett barn. Att det viktigaste är 
att se barnets utvecklingsmöjligheter istället för att placera in barnet i ett fack som 
ADHD-barn eller något annat så kallat ”bokstavsbarn”. Börjesson (1997) påpekar att 
vi måste vara medvetna om att vi påverkas av värderingar och det samhälle vi lever i. 
Därför menar han att vi inte bara kan godta så kallade ”sanningar” utan att vi ska 
ifrågasätta och ständigt själva reflektera. Jag känner att för mig så kommer arbetet 
med barn att bli en riktig förmån och samtidigt en väldigt stor utmaning i och med att 
varje barn är helt unikt. Inget barn är det andra likt och det gäller att möta varje 
enskilt barn precis som det är med lika mycket respekt och nyfikenhet att jag som 
pedagog visar att jag är genuint intresserad av var och ett av barnen. Det gäller att 
utgå från barnet och dess enskilda starka sidor främst men även att se till barnets 
speciella svårigheter, för att kunna stödja varje barn på effektivaste sätt. I en 
skola/förskola för alla så ska alla barn mötas utifrån sina enskilda förutsättningar så 
kan vi inte jämföra barnen med varandra och mäta prestationer utifrån en och 
samma grund. Eftersom barnen från början inte startar från samma punkt och 
dessutom oftast inte ges samma förutsättningar. Det gäller att barnen upplever 
vistelse i förskola och skola som meningsfull och att de känner att de kan hantera 
olika situationer på ett sätt som är begripligt för barnet. Genom att hjälpa och stödja 
enskilda barn med detta så kan vi förhindra att de blir bedömda som att barnet är ”i 
behov av särskilt stöd”. Jag stödjer detta till den teori som Antonovsky (1991) har 
utvecklat, som benämns KASAM, känsla av sammanhang. I min studie har jag 
noterat att struktur är väldigt viktig i barnets omgivning och eftersom det rör sig om 
yngre barn så är leken ett värdefullt redskap att använda sig av. Bergqvist (2003) 
beskriver att det gynnar barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” ju tidigare 
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barnet får stöd eftersom barnet genom leken kan träna och lära sig att hantera de 
svårigheter som finns. 
 
Tre av barnen har resurs och ett barn går i en mindre grupp med resurslärare, detta 
anser jag med stöd i vad som som anges i skollagen och läroplanerna, ger barnen en 
omsorg som krävs just för var och ett av de här barnen. I skollagen och även i 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skrivs om att de barn som av olika orsaker behöver 
ett särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få en sådan omsorg som krävs för just sitt 
speciella behov. Det står även att förskolan skall samarbeta med föräldrar så att 
möjligheterna för varje enskilt barn att utvecklas blir maximalt. 
 
I samtal 3 samtalar specialpedagog och resurs om moment som det aktuella barnet 
inte vill göra. Här säger specialpedagogen att det är bra när resursen väljer att göra 
något annat istället vid dessa tillfällen och att citat ”man alltid måste ha i beaktande 
att det problemet som barnet har där kan man behandla barnet på ett helt annat sätt 
än de andra barnen och de andra barnen blir inte avundsjuka.” Specialpedagogen 
uttrycker att det gäller att alltid tänka utifrån barnet. Min studie och tidigare 
forskning visar att det är av stor vikt att bemöta varje enskilt barn för att inte skapa 
problem. Rosenqvist och Tideman (2000) tog upp att trots att skolan/förskolan skall 
vara till för alla så bedöms vissa elever ändå som avvikande från det som anses vara 
normalt. Dagens skola/förskola har svårigheter att bemöta varje enskilt barn som är 
”i behov av särskilt stöd”, och att det kanske egentligen inte är barnen som är ”i behov 
av särskilt stöd” utan skolan/förskolan som har brister och som skapar problem för 
en del av barnen.  
 
I samtal 3 berättar specialpedagogen att familjen ska till BUP första gången samma 
dag som inspelningen äger rum, och att en utredning skall påbörjas. Special-
pedagogen förmodar att det kan bli tal om en diagnos trots att barnet inte har så 
kraftiga drag och tillägger att det brukar visa sig mer i skolåldern hur pass allvarligt 
det är. Rosenqvist och Tideman (2000) menar att barn som ges en diagnos är ett sätt 
för vårt samhälle att frånsäga någon som helst skuld i barnens problem och att det 
blir barnets och familjens angelägenhet. Brodin och Lindstrand (2004) skriver att för 
drygt tio år sedan redovisade ett antal kommuner alarmerande siffror om drastiskt 
ökade kostnader för barn som bedömdes vara ”i behov av särskilt stöd” i grund-
skolan. Vilka barn det främst handlar om är enligt författarna de barn/elever som har 
läs- och skrivsvårigheter och utåtagerande elever med koncentrationssvårigheter. 
Omfattningen barn/elever som anses vara ”i behov av särskilt stöd” diagnosticeras 
idag i allt högre grad än vad som gjorts tidigare och det är en av orsakerna till 
ökningen som skett. 
 
I samtal 3 så är resursen lite osäker i arbetssätt och specialpedagogen talar då om att 
det är just det som resursen kan ta upp med specialpedagogen. I samtal 4 pratar de 
om handledningens funktion där resurs får möjlighet att ”bolla lite” samt ta upp 
funderingar. Utifrån vad jag har läst så uppfattar jag att specialpedagogen kan se 
saker ur ett annat perspektiv och därmed hjälpa pedagog/resurs till att flytta blicken 
och se på saker och ting på ett lite annorlunda sätt. Sahlin (2004) tog upp att den 
tidigare speciallärarutbildningen upphörde 1989 och ersattes då av specialpedagogisk 
påbyggnadsutbildning som riktar in sig mer på handledning än ren undervisning. 
Specialpedagog förväntas bättre än någon annan ha kunskap i hur det special-
pedagogiska arbetet bäst ska genomföras i praktiken.  
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I samtal 2 talar de om elevens pictogramschema som eleven inte alltid vill genomföra 
det som står på schemat och att det är svårt att hitta aktiviteter som eleven vill göra 
istället. I samtal 3 så har barnet svårt för övergångar och brytningar och 
specialpedagog råder att vara tydlig och vikten av att förbereda barnet med hjälp av 
exempelvis pictogram. I samtal 4 föreslås det att man ska stödja barnet när de ska gå 
ifrån gården genom att ge barnet ett kort att hålla i handen. Drugli (2003) menade på 
att det bästa sättet att förebygga oro i en barngrupp är att ta hänsyn till hur länge 
barn klarar av att behålla uppmärksamhet på en aktivitet och planera byte av aktivitet 
efter detta. Aktiviteter måste planeras både hur de introduceras och även hur de ska 
avslutas för att det ska fungera på ett bra sätt för alla barn som ska deltaga.  
 
I samtal 3 talar resurs om att barnet inte tycker om att sjunga men att barnet varit 
med på sångsamling och deltagit med rörelser. Drugli (2003) skriver att det är viktigt 
att inte vara snabb och dra förhastade slutsatser kring ett barn. Det är oerhört viktigt 
att inrikta sig på att se barnets utvecklingspotential istället för att vara snabb och 
bedöma barnet eller att placera in barnet i ett speciellt fack, som till exempel ”bok-
stavsbarn”.  
 
Lundgren (2006) skrev om att det faktiskt är helt normalt med variation och 
olikheter alla människor emellan och att vi måste vara försiktiga med hur vi 
definierar barn som är ”i behov av särskilt stöd”. Det finns en risk att barn som anses 
skilja sig från det vi bedömer normalt blandas ihop med barn som har riktiga 
svårigheter. Det är viktigt att se kritiskt på vad som orsakar att barn bedöms vara ”i 
behov av särskilt stöd”. Författaren menar att vuxna ofta upplever de barn som inte 
är medgörliga som besvärliga och dessa barn ska inte automatiskt ses som att de är i 
behov av särskilt stöd. ”Barn i behov av särskilt stöd” det kan låta som att det är en 
lätt definierad grupp av barn som är konstant. Så är absolut inte fallet vilka barn som 
bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” och olika kategorier som dessa barn placeras i 
påverkas av flera olika saker som till exempel kulturen, samhället, skolan/förskolan 
och tidsepoker. 
 
Alla barn/elever behöver stöd sedan är det naturligtvis så att alla inte behöver lika 
mycket stöd, inte heller under samma tidpunkt eller under lika lång tid. Det gör att 
vilka barn som är ”i behov av särskilt stöd” inte kan ses som en väl avgränsad eller 
helt enkel grupp att definiera Ekström (2004). I samtal 3 är det inte helt klart vem 
som ska ta ett ansvar för barnet förutom resursen och därför beslutas att ett möte ska 
ske med arbetslaget. Ett föräldrasamtal är inplanerat redan. För att arbeta på ett 
genomtänkt sätt så måste personal och även föräldrar ha möjlighet att samtala. I 
samtal 2 kommer en psykologutredning äga rum som efterföljs av möte först med 
föräldrar och därefter med både föräldrar och elevvårdskonferens. I samtal 4 är ett 
arbetslagsmöte inplanerat och även ett möte med habiliteringen. Erikson (2004) 
menar att det är uppenbart att elever presterar bättre i skolan men även utanför 
skolan om alla vuxna kring ett barn samarbetar. Nu har författaren skrivit om skolan 
men jag anser att detta gäller i lika hög grad för barn i förskola. Det är av största vikt 
att alla kring ett barn jobbar mot samma mål eller så att säga ”drar åt samma håll” (s. 
94). Ett barns utveckling sker i samspel med andra människor och alla olika 
sammanhang ett barn befinner sig i kan ses som ett komplement där barnet får 
stimulans på skilda sätt. Juul (2005) är inne på samma tankegångar som Erikson att 
när vuxna samarbetar och är eniga om beslut kring ett barn så uppnås bästa 
resultatet. När vuxna signalerar vilka beteenden som är önskvärda och gynnsamma 
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för att barnet ska göra framsteg och när alla personer runt om barnet arbetar i 
samma riktning så är det mest effektivt och kommer att löna sig i det långa loppet. 
 
I samtal 3 talar resursen om småsaker där barnet inte får som det vill och att det kan 
bli ett misslyckande för barnet. Det är viktigt att barn inte ständigt misslyckas då de 
kan tappa tron på sig själva, barn måste få känna att de faktiskt kan och klarar av det 
som barnet tycker är viktigt. Groth (2007) skriver att barnets självbild och själv-
förtroende är centralt för barnets inlärnings- och utvecklingsförmåga. Barn får ett 
ökat självförtroende om de känner att de klarar av att göra det som barnet anser 
viktigt. Därför är vuxna kring barnet viktiga att stödja barnet och hindra att barnet 
ständigt misslyckas vilket kan leda till att barnet lätt tappar tron på sig själv. Det 
gäller att utgå ifrån barnet och dess enskilda starka sidor främst och även se till 
barnets speciella svårigheter, för att kunna stödja varje barn på effektivaste sätt. 
 
Det är inte helt enkelt att få samarbete att fungera med alla inblandade personer 
kring barn som är ”i behov av särskilt stöd”, det kan dels finnas problem som gör att 
det är känsligt och dels att få alla att arbeta i samma riktning. Det krävs att någon 
part är drivande och håller ihop alla som finns runt omkring barnet. Det är lätt att det 
spretar åt något håll det är väldigt komplext och vem är stark nog att hålla fokus på 
barnet i alla situationer, det gäller att alla inblandade är trygga i sina roller och litar 
på varandra. Det krävs att alla som arbetar med ett barn är enade och samarbetar 
precis som Erikson (2004), Brodin och Lindstrand (2004) samt Juul (2005) tog upp 
så måste alla som finns runt barnet jobba mot samma mål och att alla miljöer och 
olika grupper barn befinner sig i ska ses som ett komplement till varandra. Barnet 
utvecklas i samspel med andra människor som det kommer i kontakt med. Samtliga 
av ovan nämnda författare är alla inne på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
teori, som ser människor i samspel med olika nivåer i samhället. Barns beteende och 
utveckling är beroende av omvärlden, alla olika sammanhang ett barn befinner sig 
inom hänger samman och har stor betydelse för barnets utveckling. Hur ser det 
egentligen ut kring alla barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd”? Går det att 
tala om ett samarbete eller är det främst ett ensamarbete som bedrivs idag? Det jag 
uppfattat ifrån samtalen är att det finns samarbete mellan olika enheter och personer 
men att ensamarbete sker i arbetsgruppen där resursen står utanför arbetslaget till 
viss del. Kanske är det så vad gäller samarbete att fokus idag är på samarbete mellan 
främst på Bronfenbrenners så kallade mesonivå med ömsesidiga relationer mellan 
förskola/skola, hemmen och även på andra utomstående personer och instanser som 
exempelvis habilitering. När det gäller ett fungerade samarbete inom förskolan och 
skolan, så blir det lite för nära och därför kanske vikten av att börja med den första 
nivån, enligt Bronfenbrenner som är mikronivå, inte prioriteras. Björck-Åkesson 
(2007:5), Bergqvist (2003) samt Andersson och Thorsson (2007) beskriver barn som 
bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” där omgivningens bemötande och miljön är av 
största vikt. Jag anser att vi måste börja värdera det som barnet har istället för att 
fokusera på vad vi anser saknas. 

5.2 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod anser jag är den mest funktionella metoden med tanke på 
mitt syfte och mina frågeställningar. Genom att använda mig av bandinspelningar vid 
samtalet så har jag kunnat genomföra undersökningen som jag anser inte skulle vara 
möjlig att genomföra utan tekniskt hjälpmedel. Om det funnits mer tid till detta 
arbete så skulle det säkert vara en fördel att använda flera olika undersöknings-
metoder, så kallad triangulering som Stukát (2005) beskriver att det sammanlagda 
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resultatet når längre, för att säkerställa resultatet. Genom att till exempel använda de 
inspelade samtalen och utefter dessa sammanställa en enkät eller intervjufrågor så 
kanske jag fått en djupare bild och ökad förståelse. Jag var först inne på att 
genomföra intervjuer eller enkäter som forskningsmetod men fick då rådet att 
överväga vad denna metod egentligen skulle bidra till studien. I efterhand är jag säker 
på att inspelningarna av samtal var det som gav maximalt för mig som forskare. 
Samtalen var inte konstruerade utan skulle ha skett oavsett min närvaro. Jag anser 
inte att det spelar någon roll att jag var närvarande då specialpedagog och 
resurs/pedagog har mycket att samtala om under sitt möte. Jag upplever att vad jag 
kunnat höra i samtalen är mycket mer än vad jag skulle ha fått veta om jag använt 
mig av intervju eller enkät. Vad jag dock skulle ha gjort annorlunda så här i efterhand 
är att skriva ett missivbrev och skicka ut tidigare på terminen eftersom jag var 
beroende av inplanerade möten. När ett samtal gällande barn i förskola misslyckades, 
på grund av tekniskt missöde med bandspelaren, och jag lyckades komma i kontakt 
med en annan specialpedagog så blev detta möte tidsmässigt sent för att i god tid 
hinna bearbeta grundligt. Jag hade förvisso sammanställt tre inspelade samtal innan 
men för få något enhetligt och se om några speciella mönster framkom så kunde jag 
ändå inte göra klart resultatdelen innan det sista mötet ägt rum. 

5.3 Slutsatser 
Alla barn gynnas av att samtliga vuxna som finns runt omkring dem samarbetar. Ett 
fungerande samarbete för alla parter som finns runt varje barn är speciellt 
betydelsefullt för ”barn i behov av särskilt stöd”. Denna studie visar att det finns ett 
samarbete mellan olika enheter och personer men att resursen står utanför 
arbetslaget till viss del. Min studie visar också att det finns några faktorer som kan 
påverka om ett barns behov av särskilt stöd ökar eller om det kan minskas. Val av 
material och utformning av miljö är två faktorer som kan anpassas för att underlätta 
för barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd”. Ytterligare två faktorer som 
framkom i och med detta arbete var struktur i barnet omgivning och lek, eftersom det 
rör sig om yngre barn så är leken ett utmärkt sätt att ge barnet stöd. Barnet kan 
genom leken lära sig att hantera svårigheter som barnet har. 

5.4 Fortsatt forskning 
Att det idag sker samverkan kring barn som bedöms vara ”i behov av särskilt stöd” 
råder inga tvivel om. Det är däremot inte alltid samarbete fungerar optimalt mellan 
resurs och arbetslag. Jag anser därför att det skulle vara intressant att fördjupa 
studier kring resursers situation. Därmed väcka en tanke på hur samarbete mellan 
alla inblandade personer i ett arbetslag inklusive resurs skulle kunna förändras. En 
sådan studie kan på sikt ändra arbetssituationen för resurs på förskolan och det 
ensamarbete som, jag genom mitt arbete har upplevt, förekommer. En fördjupad 
studie som leder till förändringar för resurs har givetvis en stor påverkan på enskilt 
barn men också för hela barngruppen totalt sett. 
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Missivbrev 
 
 
Hej 
 
Mitt namn är Ingela Sjölinder och jag läser sista terminen på lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag kommer under hösten att skriva min C-
uppsats som kommer att handla om hur samverkan sker runt barn som bedöms vara 
i behov av särskilt stöd. Syftet är att undersöka hur samverkan sker rent praktiskt 
genom bandinspelning och hur barn i behov av särskilt stöd gestaltas i samtalen 
mellan specialpedagog och pedagog. 
 
Min forskning följer de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet fastslagit. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att säga nej. Du förblir anonym det vill säga, 
varken ditt namn, någon annans namn, ort eller igenkännande, kommer att finnas 
med i uppsatsen. Du har rätt att avbryta din medverkan under eller efter band-
inspelningen om du så önskar. Materialet från bandinspelningen kommer endast att 
användas för uppsatsens syfte. Materialet kommer att transkiberas och samman-
ställas och denna transkribering kommer inte att lämnas vidare. All information 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är endast jag som kommer 
att ta del av det som sagts. 
 
Jag kommer att använda mig av bandspelare för inspelning av samtalen. 
Inspelningen behöver ske under oktober månad för att jag ska hinna bearbeta och 
skriva färdigt uppsatsen. Efter uppsatsarbetet kommer dessa inspelningar att 
förstöras och kasseras. Uppsatsen kommer att finnas på instutionen ISB på 
Mälardalens högskola. När uppsatsen är klar så har du möjlighet att ta del av arbetet. 
 
Har du några funderingar så går det bra att höra av sig till mig. Jag är oerhört 
tacksam över förtroendet av ert deltagande som gör det möjligt för mig att genomföra 
min uppsats. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Ingela Sjölinder 
 
Kontakta mig vid frågor eller funderingar, telefonnummer 0589-192 17 
mobilnummer 070-350 31 62 eller maila mig på följande adress: 
isr04001@student.mdh.se 
 
 
 
 
Handledare: Carina Carlhed institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, 
Mälardalens högskola.  
Mailadress: carina.carlhed@mdh.se 
Tel: 021-10 13 96 
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Längre utdrag av samtal 

4.1.1 Material 
Vid samtal 1 som är en genomgång mellan lärare och resurslärare av ett upprättat 
åtgärdsprogram för elev i år 3. Här diskuterar de material som specialpedagogiska 
institutet tillhandahåller och här följer ett längre citat ur samtalet:  
 

R: Det var lite roligt när vi höll på med myror och 
elefanter då eleven själv fick välj som när vi hade bilder 
med Magnus eller om det var Brasse som hade 
sjömanskostym den hitta eleven då i mängden och 
plockade ihop med de andra sakerna som hela avsnittet 
handlade om, det tyckte jag att det var inte tokigt för mig 
som lärare att eleven tog just den bilden. Men jag tror att 
det måste vara lustfyllt och lustfyllt för eleven vid 
inlärning då, ja skriv bara att ja... 
S: Ja, lämpligt material ja. 
R: Lämpligt material ja, jag understyker det lämpligt 
material. Som dom här böckerna som 
specialpedagogiska instituet skickar på alla bokstäver 
vad sa eleven när jag tog fram dom,... BLÄÄ. När jag tog 
fram myror och elefanter, JAA! 
S: Ja, ja. Det är inte bra att tjata med samma material 
utan byta ut det, det är bättre att byta strategi. 
R: Ja vi byter strategi. 
........... 
R: Då börja vi då med dom här myror och elefanterna då, 
eftersom det är siffror och ord i det, så dom siffrorna dom 
pratar om på filmen dom tar ju jag upp efteråt. Hur ser 
till exempel siffran 9 ut, eleven får skriva den, hämta så 
många saker i rummet hur mycket är egentligen nio.  

4.1.2 Miljö 
I samtal 2 när de talar om att eleven behöver komma ifrån skolans område och fritids 
stora grupper av barn, här sker ett större utdrag av sammanhanget: 
 

F2: Men jag känner ju mer och mer att vi gör saker så vi 
ska komma härifrån tar bort barnet  
F1: Ja 
F2: tar med någon kompis barnet och X (namn på 
kompis) eller 
S: det funkar väldigt bra 
F1: Ja 
F2: för att det är alltså det är livat på fritids det är ju 
väldigt mycket barn 
F1: det rör sig väldigt mycket 
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F2: å det är ju till bort som du sa det är halv fyra då 
lugnar det ner sig å då känner man men det är ju då 
barnet börjar på att vara trött  
F1: Ja det är 

4.1.3 Struktur 
Vid Samtal 3 och den diskussion kring att använda sig av ett pictogram för barnet. 
Förskolan har någon form av pictogram det är inte ett enskilt för det aktuella barnet 
och det är inte någon som går igenom tillsammans med barnet kan vi se under denna 
ordväxling:  
 

R: Ja, jag var där men där tyckte NN inte att barnet 
behöver pictogram och jaha nej, och vi har ju redan ett. 
..... 
R: Nej, nej nej utan det var ju att de sa att men det har vi 
ju redan. Å så frågade jag men är det någon som har gått 
igenom det med barnet men då var det ju så här jag 
kommer inte ihåg vad jag sa, men vi kan ju inte ha ett  för 
varje barn. Nej men för barnet, barnet behöver liksom gå 
igenom dagen så där för det är ju inte att barnet själv går 
då måste ju någon liksom gå på morg... 
S: I början måste man ju uppmuntra 
R: Ja, ja     
S: titta här ska du få se när vi har ätit frukost så ska vi 
göra det här 

4.1.4 Lek 
I samtal 3 och den diskussion kring förmåga att gå in i en fungerande lek och 
resursens upplevelse av att stödja barnet och vara med i leken. 
 

R: Jaa först kändes lite hopplöst också emellanåt det här 
med å så vet man ju inte vilka svårigheter barnet har 
socialt det här när barnet inte förstår men så kan väl jag 
tycka ibland att jag ser ju att liksom barnet vill ju leka 
men barnet förstår ju inte alls  
S: Nej hur då menar du? 

R: nej men är det någon lek så kommer barnet rusande 
barnet kommer som en tjur i leken å alla blir förvirrade å 
vet inte ett dugg vad de ska göra å sen så börjar gråta 
nästan och så där då och barnet bara kör barnet bara ler 
och tror att barnet är med på något vis där då eller sådär 
ja det är jättesvårt . För det tänkte jag ta upp just det här 
det har de också skrivit det här rollekar att det är mycket 
döda andra tar till våld lägger sig på och håller fast när 
det väl kommer en lek då är det mycket att det ska döda 
man ska ramla ner och slå ihäl sig å sådana där saker å 
då blir det ju också konstigt eller ja det har varit mycket 
så 
S: Mm 
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R: eller mycket men ofta är det så att liksom det var 
någon dag de satt och lekte katt eller vad det var å då 
kom barnet på att den här katten kunde ju ramla ner och 
slå ihäl sig och det ville ju inte de andra va med på då å 
barnet försökte ju där då liksom å jag försökte men kan  
inte katten, kan ni inte ge katten mat istället eller 
någonting sådant där då men det vart liksom helt borta 
och vi lekte älgjakt för så känner jag väl att är det inte lite 
man måste ju lära sig den biten med om jag är med i 
leken så kan jag försöka hjälpa barnet hur man gör 
....... 
S: Ja det man kan börja med där det är ju att du säger att 
barnet far in i leken när några barn leker så bara 
dundrar barnet in där kan man ju lära barnet att om 
barnet ser då några barn som leker att barnet går fram 
och frågar: - Kan jag vara med? Får jag vara med och 
när barnet ska gå ifrån leken så säger barnet nu vill inte 
jag vara med längre nu går jag hit bort 
R: Ja fast det är ju så att så långt kommer man inte, nu 
vill inte jag vara med för att leken liksom urartar på nåt 
vis 
S: mm vi kan börja med det här att: -får jag vara med? 
...... 
R: Ja, för det känner väl jag att har jag kännt sista 
veckorna att liksom jag känner att jag vill jobba med 
barnet att försöka lära va med i leken och lära leken det 
här får ja va med och sen nu vill inte jag leka längre just 
för att det är bra om jag är med i leken 
S: Ja så bra för i lekarbete när man kommer så leker 
barnet jättefint barnet kan ju leka så fint barnet har så 
fin fantasi äää när barnet leker ensam  
R: Ja 
S: ä men jag ser ju när jag är där uppe hos er att när det 
kommer något barn å som ska va med i leken så vill ju 
barnet gör dom inte som barnet har bestämt så går så är 
det ju inte bra 
R: Nej nej å det är ju också det står ju att det är ju lite 
typiskt att det är ju jättesvårt. 

 
Vid Samtal 4 och diskussionen kring att stödja barnet i leken och ha uppsikt över 
barnet utan att störa 
 

R: ja det är väl det dyker väl upp då och då det som jag 
funderar över är hur mycket jag ska vara med barnet å 
hur mycket jag ska låta barnet vara 
S: ja 
R: där tycker jag det är jättesvårt 
S: ja 
R: barnet kommer ju hela tiden å ska hämta mig igår då 
vi var ute då satt barnet då var det några barn här inne  
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på våran gård å då gick barnet dit å satte sig eller vi var 
på den sidan först å sen försvann barnet så jag tänkte jag 
går inte efter barnet barnet får vara för barnet kommer 
ju inte ut i varje fall om inte någon har öppnat grinden  
S: mm 
R: sen gick jag runt sen då trodde att barnet jag såg 
barnet inte på hela vägen runt så jag tänkte jag måste 
skynda mig då fick jag se då satt barnet i våran sandlåda 
då hade barnet tagit en ett fat och en spade och satt och 
skulle göra en kaka å då störde jag då kände jag att jag 
störde barnet där när barnet fick se mig  
....... 
R: då hade barnet säkert suttit där en stund för barnet 
satt på sandlådskanten å då kände jag att asch jag skulle 
inte ha jag skulle nästan behövt kika igenom ett fönster å 
titta vad för jag ville ju se var barnet var också  
S: ja 
R: så barnet inte hade gått in någonstans men barnet 
vart ju störd jag stör ju barnet när jag visar mig 
S: ja alltså du fungerar ju som ett slags hjälpjag för 
barnet  
....... 
S: ja du vet som man gör med en som är två och ett halvt 
år man har alltid ögona och vet var dom är någonstans 
R: ja men nu kom jag ju fram eftersom barnet springer ju 
in överallt barnet är ju in i förråd och barnet är ju 
överallt 
S: ja du måste ju veta var barnet är 
R: jag måste ju veta vart barnet är  

4.2 Hur samverkan sker för barn som bedöms vara ”i behov av 
särskilt stöd” 
Vid samtal 3 där ett gemensamt arbetslagsmöte diskuteras: 
 

S: Efter vad du har berättat nu så tycker jag ändå att vi 
skulle ha ett samtal med hela arbetslaget då ä och 
diskutera barnets tid på förskolan och barnets reaktioner 
och hur det är med barnet 
R: Mm 
S: å vad ni tycker vad du tycker vad dom tycker vad var 
och en tycker för dom kanske inte tycker lika heller  
R: Nej nej 
S: det vet vi ju inte fast dom har större chans och 
möjlighet att prata om det kanske än ä du med på deras 
planering? 
R: å sen tror jag inte att det finns så mycket utrymme till 
å prata om barnet dom tiderna heller 
S: nej 
R: det är ju mycket planering då som jag känner liksom 
att då.. 
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S: Mmm 
R: jag läser igenom men det är ju svårt det är ju om man 
skulle hinna men det blir ju en stund i så fall nej för det är 
ju trots allt för jag är ju halvtid på barnet det är ju det är 
lite svårt å det är ju liksom inte mycket utrymme 
egentligen att jobba på man skulle ju va för så var det ju  
med så var det på en avdelning förut där var ju en 
personal och ytterligare en personal tillsammans då och 
liksom jobba ihop å så skifta man då å då va det liksom 
kanske lättare. 
..... 
S: Man måste tänka utefter barnet och nu sitter jag och 
pratar med dig om det här det kanske inte är fullt så lätt 
för dig att föra över det till de andra så egentligen kanske 
vi skulle ha någonting för hela arbetslaget och prata om 
det här. 
R: För det är ju lite så, för jag är ju bara halvtid på 
barnet så den som tar över då den andra halvtiden måste 
ju också liksom, eller dom då, jag vet inte, hur de själva 
känner. 
S: Mmm 
R: För samtidigt känner jag också att det är ingen som 
vill ta den biten och va liksom barnets i arbetslaget, så 
jag tänkte att på ett sätt så kanske det hade varit lättare 
det sa vi ju redan från början att men när man inte vill så 
är det ju svårt 
S: NN var ju hela förra året och det fungerade jättebra 
men NN orkar inte och det tror jag också att man måste 
acceptera. 
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