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_______________________________________________________
Syftet med studien är att synliggöra specialpedagogers, pedagogers och 
vårdnadshavares synsätt på problem som uppstår när samverkan brister i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Samt hur de ser på begreppet barn i 
behov av särskilt stöd. Studien utgår från kvalitativa metoder med kvantitativa 
inslag och datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med 
pedagoger och specialpedagoger och enkäter till vårdnadshavare. Resultatet 
visar att barn kan påverkas negativt av bristande samverkan, främst genom att 
hjälpen inte sätts in i ett tidigt skede. Resultatet visar även att alla parter har 
olika synsätt på vilka barn de inkluderar i begreppet barn i behov av särskilt 
stöd. En slutsats som kan dras är att alla barn någon gång under sin tid på 
förskolan kan komma att vara i behov av särskilt stöd. 
_______________________________________________________
Nyckelord: Förskola, samverkan, specialpedagogik 
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1 Inledning 

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. 
- särskilda barn får så lätt särskilda behov. 

- Särskilda behov är inte särskilda - bara STÖRRE -  
STÖRRE BEHOV har väl även du 

......ibland. 

/ Berit Schaub 

Denna dikt är lik våra tankar kring att alla barn under sin tid på förskolan någon gång 
kan vara i behov av särskilt stöd. Vår tolkning av dikten är att den visar på vikten av 
en bredare syn av begreppet barn i behov av särskilt stöd.  I vår mening menar Berit 
Schaub att det inte behöver vara någon specifik diagnos eller funktionsnedsättning 
som gör barnet i behov av särskilt stöd, utan att begreppet innefattar en större grupp 
barn. Vi tänker att alla barn under sin tid på förskolan mer eller mindre är i behov av 
särskilt stöd, vilket även förskolans läroplan lägger vikten på (Skolverket, 2010, s. 5). 
 

I läroplanen för förskolan står det att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till 
varje enskilt barn i förskolan, vilket innebär att barn som tillfälligt eller varaktigt är i 
behov av mer stöd har rätt till en verksamhet som är anpassad utefter individen. Även 
skollagen nämner att förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov. Det står 
att ”Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen skall utgå från varje barn 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). Skollagen (2010:800) betonar även att alla barn har rätt till att utvecklas så 
långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. För att barnens rätt ska tryggas, 
krävs det personal inom verksamheten som kan se, tolka samt uppfatta det som de 
behöver mer stöd med och är mer utsatta inom. Enligt oss synliggör detta att alla 
barn har rätt till särskilt hjälp om de behöver, vilket även barnkonventionen betonar. 
Konventionsstaterna har kommit överens om att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet. Alla barn har rätt till särskild hjälp samt omvårdnad men också att känna 
trygghet och få den omvårdnad som de behöver för att uppnå högsta välmående. De 
barn som är i behov av särskilt stöd ska få möjlighet att få leva ett anständigt och 
fullständigt liv under förhållanden som främjar självförtroende och möjliggör barnets 
deltagande i samhället (Lärarförbundet, 2010).  

När det kommer till arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd är det många 
parter inblandade, därför är det av stor vikt att det finns en välfungerande samverkan 
mellan parterna. Samverkan är även ett centralt innehåll i läroplanen för förskolan, 
vilket visar på att det har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande.  
 
Våra erfarenheter från utbildningen av förskolors verksamheter visar på att det är 
färre barn som inkluderas i begreppet barn i behov av särskilt stöd, än vad vi på 
förhand trodde. Som nämnt ovan så anser vi att alla barn någon gång är i behov av 
särskilt stöd, men när vi har varit verksamma ute på förskolor så har vi fått 
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uppfattningen att det många gånger talas om barn med funktionsnedsättningar och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Enligt oss kan det uppstå problem om 
alla parter i samverkan har olika synsätt, bland annat om begreppet barn i behov av 
särskilt stöd. Vi har även upplevt bristande samverkan i verksamheter och vill få en 
bredare inblick i hur parterna i samverkan tänker kring vad för problem som kan 
uppstå när samverkan brister. Som förskollärare vill vi ge alla barn de bästa 
möjligheterna till utveckling och lärande och vi vill därför få kännedom om problem 
som kan uppstå i en bristande samverkan samt få mer kunskap om begreppet barn i 
behov av särskilt stöd.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra specialpedagogers, pedagogers samt 
vårdnadshavares syn på problem som kan uppstå när samverkan brister i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill även synliggöra pedagogers olika tolkningar 
av begreppet barn i behov av särskilt stöd.  

Frågeställningarna för denna studie är: 

Vilka problem kan uppstå när samverkan brister? 
Vad är viktigt för en god samverkan mellan parterna? 
Vilka barn inkluderas i begreppet barn i behov av särskilt stöd?  

Nyckelord: Specialpedagogik, förskola, samverkan   

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 definieras begreppen samverkan och barn i behov av särskilt stöd med 
stöd i relevant litteratur. I kapitel 3 motiveras valen av metod för insamling av data 
till studien och val av urvalsgrupper samt hur vi analyserat det insamlade materialet. 
I Kapitel 4 presenteras de resultat som har framkommit genom datainsamlingen. I 
kapitel 5 analyseras de resultat som beskrevs tidigare med stöd i litteraturen. I kapitel 
6 avslutas uppsatsen med diskussion och de slutsatser vi har kommit fram till och i 
detta kapitel blickar vi även framåt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Teoretisk bakgrund och forskningsbakgrund 

2.1.1 Teoretisk bakgrund 

Denna studie tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med antagande att 
barn utvecklas och lär utifrån samspel och interaktion samt utifrån den miljö som 
finns runt omkring dem. Säljö (2014) nämner att de barn som inkluderas av  
begreppet barn i behov av särskilt stöd definieras av människors erfarenheter och 
kunskaper. Dessa kunskaper har sin grund i vad de tidigare har för erfarenheter kring 
möten med kollegor och barn. Säljö menar att lärande och utveckling har sin 
utgångspunkt i interaktion med andra människor och är under ständig utveckling. 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs teorier om att social 
interaktion är ett redskap för lärande och utveckling. Kommunikation har en stor 
betydelse för möjligheten till att genomföra tänkta uppdrag och underlättar 
samverkan mellan individer och ses därför som en viktig faktor för att utveckla 
verksamheter. Inom det sociokulturella perspektivet ses kommunikation och samspel 
som det centrala.  Det är utifrån våra sociala och kulturella erfarenheter som vi 
formas.  Vilka kunskaper som vi sedan tar med oss och hur vi använder våra 
kunskaper bestäms av den kultur vi befinner oss i. Lärande kan uppfattas olika 
beroende på den sociala praktiken och den omgivning som individen befinner sig i 
och hur omgivningen uppfattar dennes förmågor och begåvning. Detta gör att 
problem och svårigheter hanteras på olika sätt, utefter individens behov. Barn har 
rätt att få rätt hjälp utifrån rådande förutsättningar (Säljö, 2014).  

2.1.2 Forskningsbakgrund 

Barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg och Norling (2014) menar att det inte är allmänt känt vilka kriterier som 
används när förskolepersonalen ska besluta om vilka barn som är i behov av särskilt 
stöd. Det finns kriterier som sociala myndigheter bestämt som gör att barn med 
medicinska problem, funktionsnedsättning och psykosociala problem är formellt 
berättigade till särskilt stöd. Dock finns det den så kallade gråzonen, där barn som 
inte fått någon diagnos eller som av förskolepersonalen anses vara i behov av särskilt 
stöd inkluderas. Enligt författarna finns det olika grupper/kategorier som barn i 
behov av särskilt stöd hamnar under. Dessa grupper/kategorier består av barn med 
rörelsehinder, språkhandikapp, utvecklingsstörning, hörsel- och synhandikapp samt 
barn med övriga medicinska handikapp. I texten refererar författarna till 
Socialstyrelsen (1997:7) där tre fördelar med att inte definiera barn i behov av särskilt 
stöd, framställs. Den första fördelen är att barnen inte kommer att få någon stämpel. 
Den andra är att flera åtgärder med inriktning på barn och personal kan 
uppmärksammas. Slutligen kan en fördel vara att det kommer ge stora 
utvecklingsmöjligheter.  

Sandberg och Norling (2014) nämner att det är mer vanligt att pojkar blir 
identifierade att vara i behov av särskilt stöd än flickor. Social kompetens, 
funktionsnedsättning eller försenad utveckling kan vara orsaker till att en pedagog 
ser behovet av att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd.  
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Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) nämner att det har 
presenterats ett förslag att använda begreppet barn med svårigheter i barnomsorgen 
som alternativ för barn i behov av särskilt stöd. Detta förslag visar på att begreppet 
är flerdimensionellt med en betoning på förskolans miljö. Betoningen visar på att 
uppfattningen kring särskilt stöd bör fokusera på miljön och barnets samspel mellan 
varandra. Enligt författarna kan miljön och socialt klimat bidra till svårigheter för 
barn i förskoleåldern. Det framkommer också att majoriteten av de barn som är i 
behov av särskilt stöd inte har fått någon diagnos men att de upplevs vara i behov av 
särskilt stöd på grund av att de inte anses fungera i förskolans verksamhet. 

Enligt Drugli (2003) behövs det att man har en vilja att se det som faktiskt sker, för 
att tidigt kunna upptäcka om ett barn är i behov av extra stöd. Om pedagogerna tar 
tag i barnens beteendeproblem redan under deras vistelse i förskolan, skulle man få 
möjlighet att förhindra många av de allvarliga problem som annars skulle kunna 
bryta ut när de blir äldre. Ges barnen hjälp i tid, kan de tidigare finna verktyg för att 
hantera olika situationer som är påfrestande på barnet. Vidare nämner författaren att 
det kan vara positivt om dessa barn får stimulans och extra stöd tidigt och att 
förskolans pedagoger behöver ha en kunskap och insikt om barnens behov för att 
kunna ge barnen extra stöd.  

Björck- Åkesson (2007) beskriver att inom specialpedagogiken inkluderas såväl barn 
som vuxna när det kommer till att få stöd för sitt eget lärande. Vidare nämner 
författaren specialpedagogik med fokus på en samverkan mellan olika miljöfaktorer 
och den enskilda personen är av betydelse. Skälen till behov av särskilt stöd är 
föränderliga och innefattar faktorer på samhällsnivå och individnivå, dessa skäl är 
kopplade till individen och miljön. Som läroplanen för förskolan så nämner Ekström 
(2004) att alla barn/elever behöver stöd, sedan är det naturligtvis så att alla inte 
behöver lika mycket stöd, inte heller under samma tidpunkt eller 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.  

Ylvén och Wilder (2009) menar att de flesta barn är i behov av särskilt stöd någon 
gång under sin tid på förskolan, men att vissa barn endast behöver mer stöd periodvis 
och att andra barn behöver särskilt stöd under hela sin uppväxt. Därmed synliggörs 
betydelsen av att ge dessa barn den hjälp och stöd som behövs för att skapa de bästa 
förutsättningarna för utveckling och lärande i tid. Lundgren (2006) hänvisar likt 
Ylvén & Wilder (2009) till att tiden är en viktig faktor när det kommer till samverkan 
kring barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Författaren menar att om tiden 
finns, så ska den utnyttjas till att främst granska barnet och miljön runtomkring 
barnet, istället för att det ska göras en utredning på barnet för att få svar på 
beteenden.   

Jakobsson och Lundgren (2013) hävdar att tankar kring en diagnos ofta väcks till liv 
efter att ett barn visar ett visst beteende. När tankar kring en diagnos väcks så utgår 
det ofta ifrån barnets beteende utan att utreda miljön och dess påverkan på barnet. 
Enligt författarna leder detta till att fler barn utreds när de börjar skolan. Fokusen 
riktas mot individen och diagnosen som detta barn kan tänkas ha, medan 
anledningen till varför, blir oklar eller obefintlig i individuella diagnosbeskrivningar. 
Det anses vara viktigt att diagnosen inte betraktas som en entydig sanning utan mer 
som en hypotes vars värde bör bedömas utifrån graden av användbar information. 
När ett barn blir i behov av särskilt stöd krävs det en effektiv kartläggning samt ett 
effektivt ingripande för det individuella barnet, där hela barnets situation beskrivs 
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och som innefattar sociala faktorer samt miljöfaktorer och även samspelet mellan 
dessa. Den detaljerade kunskapen om varje barn omfattar både barnets egna 
förutsättningar, sociala faktorer och miljöfaktorer. För att varje barn ska få det stöd 
som den behöver gäller det att de som ger stöd har goda och tillräckliga kunskaper 
inom fler områden och själv kan få stöd när de känner att deras kunskaper inte längre 
räcker till (Björck- Åkesson, 2014). 

Sylva (2010) nämner förskolans kvalitet som en viktig faktor, både när det diskuteras 
om barn i allmänhet samt för barn i behov av särskilt stöd. Verksamhetens miljö, 
organisation, pedagogiskt upplägg samt även pedagogernas utbildning är viktig för en 
bra kvalitet på förskolan. Genom en bättre utbildning finns en större chans till att få 
till en lyckad inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Personalens samverkan är 
även det något som definieras som viktigt. 

Nutbrown och Clough (2004) visar att det har stor betydelse att ha en viss 
specialpedagogisk kompetens på förskolan för att kunna möta dessa barn som 
behöver särskilt stöd. Denna specialpedagogiska kompetens behövs för att kunna se 
problemet samt även skapa en förståelse för ett visst beteende.  

Pedagoger på förskolor ska arbeta för att dels ge grundläggande kompetenser och 
gemensamma värderingar till barn och utgå från varje barns enskilda behov, 
samtidigt som det blir nödvändigt att verbalt kunna se och urskilja barns handlingar 
och beteenden som avviker från de förväntningar som finns, detta för att kunna ge 
dessa barn det stöd de behöver tidigt. De gränser som finns för vad som anses vara 
speciellt eller inte är föränderliga och kan diskuteras. Det som individer kan anse 
vara speciellt i olika situationer kan ha sin grund i deras egna erfarenheter om vad 
som är speciellt eller olikt (Palla, 2011). Palla (ibid) nämner att de förväntningar som 
finns om vad barn ska kunna, hur de ska vara kan skapa en riktning för pedagogers 
arbete och få dem att arbete på ett visst sätt, och säger: ”Normen enar och 
sammanför, men normen sätter också gränser och utesluter”(Palla, 2011. S, 155).   

Finns det en strävan att förstå barnet samt dess beteende, så ändras mötet med 
barnet då engagemang skapas och riktas mot den enskilda individen i olika 
situationer. Hur en pedagog styrs och agerar i samtal samt vad pedagogen har för 
förväntningar på vad barnen ska klara av och hur de ska agera i olika situationer styrs 
utefter pedagogens erfarenheter. Har en pedagog endast varit omkring barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så kommer förmodligen barnet som inte 
anses "passa in i verksamhetens ramar" hamna i det facket. Har en pedagog mer 
erfarenhet av att barnen inte blir "sorterade" eller självdiagnostiserade så kommer 
förmodligen pedagogen utgå utifrån barnets behov och hjälpa sig själv att hjälpa 
barnet (Palla, 2011).  

Samverkan 

En väl fungerande samverkan inom förskolan samt mellan förskola och hem beskrivs 
som avgörande faktorer för att skapa den bästa möjliga miljön för lärande och 
utveckling för barnen (Jakobsson, & Lundgren, 2013). Förskolans uppdrag innebär 
bland annat att samarbeta med vårdnadshavare för att tillsammans verka för att varje 
barn ges möjlighet till att utvecklas utefter sina förutsättningar (Skolverket, 2010). 

Samverkan är något som sker inom och mellan verksamheter. Idén om samverkan 
utgår från en helhetssyn och bygger på ett systematiskt synsätt och interaktionistiskt 
synsätt. Detta innebär att det skapas en bättre helhet när interaktion mellan 
individer, grupper och verksamheter fungerar. Samverkan är något som ska präglas 
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av barnperspektiv och inte utifrån verksamhetsperspektiv. Barnets bästa ska alltid 
vara utgångspunkten (Jakobsson & Lundgren, 2013). Inom barnperspektivet utgår 
pedagogen utifrån vad som anses vara bäst för barnet. Individens problem ses som 
resultatet av det samspel som sker mellan många olika faktorer, som både kopplas till 
individen samt den närmsta miljön, närsamhället och mer övergripande faktorer. 
Tidigare händelser samt erfarenheter i livet påverkar de samverkande personerna 
(ibid). 

 

I Sandberg och Ottossons (2010) studie synliggjordes det att stabiliteten i 
personalgrupper är av stor betydelse för samverkan. När det kommer till arbetet med 
barn är det ännu mer viktigt att samverkan håller en bra nivå. Särskilt när det 
handlar om barn i behov av särskilt stöd, just för att det då oftast är andra 
yrkesprofessioner inblandade i samverkan än endast förskolan. I dessa fall blir det 
tydligt att samverkan mellan förskolans personal och vårdnadshavare kan antingen 
hindra eller gynna en positiv utveckling hos barnet. 

Faktorer som bemötandet, bekräftande, stöttning vid utveckling och lärande hos barn 
i behov av särskilt stöd framställs i studien (ibid) som viktiga när det kommer till 
föräldrasamverkan. De deltagande pedagogerna i studien lyfter fram hur 
föräldrasamverkan kan påverkas negativt av olika faktorer, exempelvis stora 
barngrupper.  

 

En viktig faktor i arbetet mellan parterna är att de har lika förväntningar kring 
samverkan. Samverkan främjas av att vårdnadshavare och förskolans personal 
arbetar utifrån lika referensramar. Detta kan innebära att parterna delar 
tankemönster och syn på förskolans respektive vårdnadshavarens roll i barnets 
uppväxt (Sandberg & Ottosson, 2010; Sandberg & Vuorinen, 2007).  

 

Samverkan är betydelsefull i alla förskolesituationer. Det berör därmed alla barn och 
pedagoger i förskolan, även vårdnadshavarna. Det är viktigt att samverkan sker 
pedagoger emellan samt mellan förskola och hem. När det kommer till barn i behov 
av särskilt stöd är det extra viktigt att samverkan håller och fungerar på ett bra sätt 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). Hemmets roll som en part i samverkan anses vara 
betydelsefull. En aspekt som kan visa att samverkan mellan parterna fungerar bra är 
att det finns förtroende för varandra och att de har liknande bilder av barnets 
situation. Det kan ingå flera olika samhällsinstitutioner, som exempel sjukvård, i 
barnet livssituation och det är av betydelse att ha en samverkan mellan alla dessa 
olika parter. Vårdnadshavare intar olika förhållningssätt till förskolan och dessa 
förhållningssätt skulle kunna sammanfattas i begreppen uppgivenhet, förnöjsamhet 
och engagemang. Dessa tre förhållningssätt är något som pedagoger på förskolan 
kommer att möta när de kommer i kontakt med vårdnadshavare till barn med behov 
av särskilt stöd (ibid). 

 

Uppgivenhet  
Ett förhållningssätt som kan drabba föräldrar som försöker men inte riktigt orkar ta 
tag i de svåra frågor och uppgifter som förekommer när barnet är i större behov av 
särskilt stöd. De kan tycka att det tar tid och ork att ta hjälp men de kan även känna 
sig maktlösa och anse att förskolan kör på sitt sätt och inte låter dem vara delaktiga 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Förnöjsamhet 
Detta förhållningssätt framstår som det minst ansträngande då vårdnadshavarna 
upplevs lita på pedagogernas omdömen och känner förtroende för att de gör det som 
är absolut bäst för deras barn. De tycker att samverkan mellan förskola och hem 
fungerar bra, att de och förskolan möts på lika villkor med barnets bästa som 
gemensamt mål och att de känner att de får möjlighet att påverka samt vara delaktiga 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Engagemang  
Ett förhållningssätt som inbegriper vårdnadshavare och där olika sätt av engagemang 
visas. Det kan visas sig i form av förnekelse, där vårdnadshavare inte vill se 
problemen som finns hos barnet. De litar inte på pedagogernas omdöme och vill 
heller inte ta emot hjälpen. Dessa vårdnadshavare kan även anse att det är förskolans 
fel att deras barn beter sig på ett visst sätt och inte utvecklas så som de hoppats på. 
Vårdnadshavare kan även känna en viss medvetenhet och distans och därmed 
accepterar de sitt barn utifrån dess förutsättningar och har en positiv inställning till 
barnets utvecklingsmöjligheter. Dessa vårdnadshavare anses vara lätta att samverka 
tillsammans med (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Enligt Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2013) uppfattar sig 
förskollärarna ofta som ett ”bollplank” för vårdnadshavare eftersom det händer att de 
ber om råd och söker nya strategier för att hantera svårigheter som uppstår i deras 
föräldraroll, de frågor som vårdnadshavare ställer kan röra barnuppfostran eller 
kring råd för att hantera vissa problematiska situationer. Då får förskollärarna och 
vårdnadshavarna sätta sig ner tillsammans och försöka finna en lösning.  Jakobsson 
och Nilson (2011) nämner att liksom vårdnadshavare har olika uppfattningar om 
förskolan, uttrycker även pedagoger på förskolan olika uppfattningar om hemmet. 
Pedagogens förhållningssätt i kontakt med hemmet kan sammanfattas i begreppen 
förståelse och tilltro. 

Tilltro 
Pedagogens tilltro till hemmet varierar mellan förtroende och misstroende. 
Pedagogernas förtroende till hemmet visas genom att de uttrycker sig positivt om 
hemmet och mot vårdnadshavarnas sätt att stötta barnet och deras ansvar i sin 
föräldraroll, exempelvis de gör mycket med barnen hemma samt hennes föräldrar gör 
allt för att det ska fungera. Detta är uttryck som speglar förtroende från pedagoger till 
vårdnadshavare. Misstroende innebär att personalen anger hemsituationen som en 
faktor till problemen i förskolan. Yttranden som hemförhållandet styr utvecklingen 
mer än tankarna kring diagnos samt hade barnet haft mer engagerade föräldrar, 
hade barnet kanske inte varit på detta vis” (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Förståelse  
Pedagogers bemötande av vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd präglas av 
förståelsen för deras situation med stort vårdansvar och oro för barnet. Förståelsen 
speglas antingen som medlidande eller medkänsla. Medlidande visas av pedagogerna 
när de tycker synd om barnet och vårdnadshavare, att de exempelvis inte ställer 
samma krav på dem som de gör med andra vårdnadshavare. Det kan även visas när 
pedagogerna inte alltid berättar det ”dåliga” som skett under dagen utan lyfter det 
som varit bra istället. Yttranden som de gör sitt bästa och det för räcka just nu, vi får 
ställa upp lite mer för denna familj. Vi för det för barnets skull. Medkänsla uttrycker 
pedagogerna även här en förståelse för deras situation men med en balans i 
förståelsen, som visar sig i form av beskrivningar av ett jämlikt förhållande ansvar. 
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Medkänsla kan även visas genom att pedagogerna har förståelse för 
vårdnadshavarnas agerande och oro. Det är inte ovanligt att vårdnadshavare vänder 
sig till pedagogerna för att prata om sin oro. Yttranden som vi kanske inte klarar 
detta, utan det kanske är bättre om vi söker hjälp av specialpedagog. Vi förstår vad 
vi kan bli inblandad i, men har svårt att hjälpa barnet med de verktyg vi har. Nu 
har de bara oss att prata med och det kan vara bra att ta ut specialpedagog som är 
utbildad för detta. Samt vi förstår vad vi kan bli inblandad i, men har svårt att 
hjälpa barnet med de verktyg vi har. Nu har de bara oss att prata med och det kan 
vara bra att ta ut specialpedagog som är utbildad för detta (Jakobsson & Nilsson, 
2011). 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Till denna studie har vi valt att använda oss utav en kvalitativ forskningsansats men 
som också innehåller kvantitativa inslag. En kombination av dessa strategier lämpar 
sig i denna studie eftersom syftet är att synliggöra de olika parternas syn på problem 
som kan uppstå när samverkan brister. Samt hur de ser på begreppet barn i behov av 
särskilt stöd. För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss utav 
intervjuer som metod för att få specialpedagogers och pedagogers syn. 
Semistrukturerade intervjuer ger informanterna möjlighet till att utforma sina svar så 
som de vill (Bryman, 2011). Att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie 
är därför, enligt oss, ett bättre alternativ för att få öppna svar på intervjufrågorna 
samt att det även ges tid och möjlighet till att ställa följdfrågor eller ge förklaringar. 
För att nå ut till så många vårdnadshavare som möjligt, för att få en större inblick i 
deras syn, har vi valt att använda enkäter som metod för att samla in data. I 
enkäterna har vi använt oss av såväl kvantitativa skattnings- och bakgrundsfrågor och 
med kvalitativa öppna frågor. Bakgrundsfrågorna kommer att besvara och ge en bild 
om vilka som besvarat enkäterna, där deras kön, ålder samt antal barn framkommer. 
Enkätens öppna frågors funktion är att ge en tydlig och djupare inblick i 
informanternas åsikter kring ämnet.  

3.2 Urval 

Forskare använder vanligtvis målstyrda urval i en kvalitativ studie, vilket menas att 
huvudsaken i urvalet är att välja ut enheter som leder till svar på de forskningsfrågor 
som har formulerats. Exempel på enheter kan vara dokument, avdelningar eller 
individer (Bryman, 2011).  Med detta i åtanke har informanter som är verksamma i 
barngrupper på förskolor valts till denna studie, barnskötare som förskollärare. Vi 
har även valt att inkludera specialpedagoger i studien då de är en part i samverkan 
med barn i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare har valts att ingå som informanter 
då även de är en av parterna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

3.3 Bortfallsanalys 

Av de hundra enkäterna vi delade ut fick vi tillbaka sammanlagt trettio stycken från 
de tre förskolor som deltog. Enligt pedagogerna på förskolorna som haft dialoger med 
vårdnadshavarna var anledningen till bortfallet tidsbrist och ointresse. Vi anser att 
detta bortfall på ett sätt påverkar studiens resultat negativt genom att vi ser att vi 
kunde få en bredare inblick i flera vårdnadshavare syn. Enkäterna visade inget 
internt bortfall då informanterna har besvarat samtliga frågor i enkäten. 

3.4 Forskningsetik 

Vi kommer i denna studie att följa vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer 

• Informationskravet förhåller vi oss till genom att informanterna via ett 
missivbrev (bilaga 1 och 2) har informerats om syftet med intervjuerna, 
enkäterna samt vårt arbete. Vi informerade dem om hur de insamlade 
materialet skulle användas och anonymiseras samt att deltagandet är frivilligt.  
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• samtyckeskravet följer vi då informanterna deltar frivilligt i vårt arbete och vi 

gav dem vetskap om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande under 
studiens gång 

 
• konfidentialitetskravet - Vi gjorde informanterna medvetna om att de är helt 

anonyma och att ingen obehörig kommer att ta del av det insamlade 
materialet. Vi har anonymiserat kommun, förskola och informanterna så 
namn eller läge inte kommer att kunna identifieras. 

 
• nyttjandekravet – Informanterna blev informerade om att det insamlade 

materialet bara kommer att användas till detta arbete och att de inspelade 
intervjuerna, transkriberingarna samt enkäterna kommer att raderas efter att 
de har bearbetas. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Till att börja med så planerade vi hur arbetet skulle se ut, vi samtalade även om hur vi 
skulle gå tillväga för att få den bästa möjliga grunden till denna studie. Vi skrev två 
stycken missivbrev, ett (bilaga 2) följde med enkäten som vårdnadshavarna svarade 
på. Det andra (bilaga 1) gav vi ut till specialpedagoger och pedagoger på förskolan 
som de sedan läste igenom innan vi satte igång med intervjun. Vi kom fram till att 
använda oss utav intervjuer med specialpedagoger och pedagoger på förskolan för att 
vi ansåg att det var det sättet som skulle ge oss de bästa svar att arbete utifrån. Vi 
formulerade elva till tolv stycken frågor (bilaga 3 och 4) till. Vi spelade in alla nio 
intervjuer som tog mellan 30-45 minuter med en diktafon och har i efterhand 
transkriberat varje intervju i sin helhet och sedan valt ut de mest relevanta svaren till 
våra forskningsfrågor. Vi fick kontakt med tre specialpedagoger, tre förskollärare 
samt tre barnskötare. Efter att alla transkriberingar var klara så analyserade vi dem 
för att kunna fastställa ett resultat för studien.  

Vi ville även använda oss utav enkäter som vi sedan lämnade ut till vårdnadshavare. 
Vi ville få en bredare syn på våra forskningsfrågor och därmed studera vårdnads-
havarnas syn på ämnet. Vi lämnade ut ett hundra enkäter till olika förskolor, varje 
enkät hade med sig ett missivbrev där vi beskrev vad vi ville få ut av enkäten. Enkäten 
innehöll nio stycken frågor, var av fyra stycken var kvantitativa skattnings- och 
bakgrundsfrågor och resterande kvalitativa öppna frågor som de själva fick svara på 
genom skrift. Det gick inte som förväntat då det visade sig vara mycket svårare att få 
tillbaka enkäterna än vad vi trott. Vi visste att alla inte skulle komma tillbaka dock 
inte så pass få som vi fick tillbaka. Vi valde att förlänga svarstiden två gånger så allt 
som allt fick vi in 30 enkäter på tre veckor, av de ett hundra som vi lämnade ut. När 
alla enkäter var insamlade så analyserade vi dem för att kunna fastställa ett resultat 
för studien. 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om hur forskaren har arbetat sig igenom datamaterialet på ett 
begripligt, pålitligt och intressant sätt (Bryman, 2011). Tillförlitligheten kan anses 
vara högre eftersom att informanterna inte fått intervjufrågorna innan och därför inte 
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kunnat tänka igenom dem eller diskuterat tillsammans med kollegor. I och med att vi 
valde att använda oss utav semistrukturerade intervjufrågor så fick informanterna 
chansen till att utgå från personliga erfarenheter. Stukát (2011) hävdar dock att 
semistrukturerade intervjuer kan komma att vara negativa, författaren menar att 
intervjuaren svarar vad den tror att vi förväntar oss och kanske därför inte erkänner 
sina egna brister. Författaren (ibid) menar även att undersökningens tillförlitlighet 
kan bli högre utifrån hur formuleringen utav frågorna ser ut samt hur vi ställer 
frågorna under intervjuns gång. Vi valde att intervjua både specialpedagoger samt 
pedagogerna på förskolorna enskilt vilket även det kan höja tillförlitligheten. Stukát 
(2011) menar även att eftersom att vi endast är två personer som tolkar enkäterna 
samt intervjuerna så kan det medföra konsekvenser för hur hög tillförlitligheten blir. 
Dock valde vi att spela in och lyssna tillsammans på varje intervju samt så valde vi 
även att tillsammans gå igenom alla enkäter och tolka det tillsammans. I och med att 
vi spelade in intervjuerna, kunde vi säkra all information som vi ansågs vara viktig 
vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

3.6.2 Trovärdighet  

Trovärdighet innebär att det ska finns en tydlig beskrivning av hur studien 
genomförts samt att syfte och frågeställningar har besvarats samt diskuterats. Vi 
hävdar att vår studie är trovärdig, då vi genom insamlade enkäter och genomförda 
intervjuer fått bra svar på våra frågeställningar och likaså på syftet. Vi har även 
tydligt beskrivit hur vi gått tillväga under denna studie. Våra intervjupersoner är 
verksamma inom förskolan och har även lång eller längre erfarenhet inom yrket.   
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4 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Resultatet är strukturerat i olika teman för att 
det ska bli tydligt att följa med. 

4.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Informanternas syn och tankar om vilka barn de inkluderar i begreppet barn i behov 
av särskilt stöd skiljer sig från varandra. Det synliggjordes att förskollärare och 
specialpedagoger inkluderar alla barn i begreppet och de svarade på frågorna utifrån 
deras syn att alla barn inkluderas. Vidare nämner de att alla barn, någon gång, är i 
behov av extra stöd och att det inte behöver vara någon diagnos eller liknande.    

Jag tycker egentligen att alla barn är i behov av särskilt stöd, de är olika individer och behöver 
olika saker. Särskilt stöd, jag brukar säga behöver en extra vuxet jag som hjälper till, som finns 
och stöttar upp det barnet inte klarar av (Förskollärare)  

Egentligen skulle man kunna säga alla (…), alla är någon gång i perioder i sina liv i behov av 
extra stöd (Specialpedagog) 

Tyvärr blir de bara fler och fler, barngrupperna ser ut som dem gör (…)det är fler barn som faller 
utanför ramen och kanske inte fungerar som de förväntas göra. Detta är barn i allmänhet som 
inte klarar av visa miljöer. Tiden finns inte hos pedagogerna heller, när ska de ha tiden att 
arbeta med det som vi kommit fram till (…) tiden och de stora barngrupperna är två väldigt 
stora faktorer (…) brist på reflektionstid för personalen (…) miljön formar barnen och alla 
behöver stöd” (Specialpedagog) 

Alla barn behöver ibland särskilt stöd. Det kan handla om att barnets mamma gått bort, då kan 
barnet vara förtvivlat och då behöver barnet särskilt stöd under en period (Förskollärare) 
 
Jag brukar säga att alla ibland behöver en extra vuxet jag (citattecken) som hjälper till, som 
finns där på sidan och stöttar upp det barnet inte klarar av (Förskollärare) 

Diagrammet nedan visar vad informanterna först tänkte på under intervjuerna när 
begreppet barn i behov av särskilt stöd nämndes. Under intervjuerna med 
barnskötarna lade dem fokusen på barn med funktionsnedsättningar och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ändrade sedan fokusen i slutet av 
intervjun till att barn i allmänhet inkluderas i begreppet. 

 

Figur 2 – Beskrivning av intervjuresultatet utifrån vad informanterna 
först tänkte på under intervjuerna 
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Enkätens informanter, alltså vårdnadshavarna, fick ge max tre svarsalternativ till 
vilka barn de anser inkluderas i begreppet. Nedan visas vilka svarsalternativ de kunde 
välja mellan och i diagrammet kommer det att synliggöras hur många som valde 
respektive alternativ.  

� Barn med funktionshinder 
� Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
� Barn med traumatiska upplevelser 
� Barn i allmänhet 

 

 

Figur 3 – Beskrivning av enkätresultatet  

Likt barnskötarna svarade majoriteten, närmare tjugosex av de trettio 
vårdnadshavarna som deltog i studien, att de inkluderar barn med 
funktionsnedsättning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i begreppet, tio 
av dessa inkluderar även barn med traumatiska upplevelser. Fyra informanter som 
deltog i enkäten inkluderar barn i allmänhet i begreppet, en av dessa vårdnadshavare 
beskrev sina tankar kring sitt val.  

Oavsett funktionshinder, bokstavskombination eller nått annat (Informant som valde 
svarsalternativ barn i allmänhet) 

Miljöns påverkan vad det gäller barn i behov av särskilt stöd, var också en aspekt som 
lyftes fram av en av specialpedagogerna. Denna specialpedagog la mer fokus på att 
barnen påverkas av den miljö de befinner sig och visade en modell som kan komma 
att förtydliga detta tankesätt.  

Det handlar om möten i en miljö. Ett barn som är i behov av särskilt stöd i en miljö är inte det i 
en annan miljö. För att inga barn är i behov av särskilt stöd, utan barnen blir i behov av särskilt 
stöd utifrån miljön. Inga specifika barn blir det utan det är specifika miljöer (Specialpedagog)  

Specialpedagogens förklaring av modellen nedan kan tolkas som att den tydliggör hur 
gränsen för miljöns påverkan mellan barn med kontroll och tappad kontroll, kan ses. 
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Ju mer sårbar barnet är desto mindre stress kan barnet hantera för att anses vara ett 
barn med kontroll. Är det en situation där barnet är långt ut på x- axeln sårbarhet, så 
klarar barnet inte av att hantera mycket stress. Därmed blir barnet ovanför det 
diagonala strecket och ses därför som ett barn som har tappat kontrollen.  

 

Sårbarhetsmodellen (Ljungberg, 2008, s.120).  
 
Stress  
 
 
 
 
 
                     Barn som tappat kontrollen 
 
 
 
 
 
 Kontroll 
 
 
 
 
     Sårbarhet 
Figur 1 – Sårbarhetsmodellen som är anpassad utefter special-
pedagogens ritning.  
 
 

4.2 Samverkan 

Hur samverkan mellan parterna ser ur skiljer sig mellan de olika professionerna och 
vårdnadshavarna samt vad som anses vara viktigt för en god samverkan.  

Utifrån intervjuerna med specialpedagogerna visade det sig att samverkan för dem är 
att samarbeta med pedagogerna som är verksamma på förskolor. De la vikten på att 
samverkan inte sker mellan specialpedagoger och vårdnadshavare, förutom i enstaka 
tillfällen från vårdnadshavarens begäran, annars har de ingen kontakt under 
processerna  

Det låter ologiskt att det är pedagogerna som föräldrarna har relation till men det är 
specialpedagogerna som ska ta snacket. Min roll är att ge personalen på förskolan den hjälp som 
behövs för att hantera verksamheten och barn i behov av särskilt stöd (Specialpedagog)  

Nej nej, det finns ingen samverkan mellan mig och föräldrar. Det har hänt men det är undantag 
(…) då är det oftast vårdnadshavarna själva som tar kontakt med mig efter att pedagogerna har 
berättat vad jag sagt, för det gör dem alltid (Specialpedagog) 
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Specialpedagogerna nämnde även att det är viktigt att pedagogerna för vidare det 
som sagts till vårdnadshavarna och inte undanhåller någonting med rädsla över att 
tappa vårdnadshavarens förtroende samt relationen till dem.  

Det är oftast vårdnadshavarna som säger att de vill träffa mig efter att personalen berättat var 
jag sagt, för det gör dem alltid. Det kan vara så att de vill ha lite stöd hemma och då har vi satt 
oss ner bara jag och vårdnadshavaren och försökt att hitta en lösning för dem. Det är viktigt att 
de informerar vårdnadshavarna vad som sker och inte mörkar något för dem för att man tycker 
det är jobbigt (Specialpedagog) 

Förskollärarna nämnde att det är pedagogerna på förskolan som ser avvikelser som 
de behöver hjälp med för att sedan ringa in specialpedagogen, de behöver inte gå via 
förskolechefen. Enligt pedagogerna behöver de endast göra förskolechefen medveten 
om att de har kontaktat specialpedagogen men att samverkan sen sker mellan 
pedagoger, specialpedagoger samt vårdnadshavare. 

(...) sedan sätter sig en förskollärare och specialpedagog ner tillsammans med vårdnadshavarna 
och pratar om lösningar (Förskollärare) 

Vidare la förskollärarna betoning på att de skulle vilja ha möjlighet att träffa 
specialpedagogen oftare för vägledning och se så de har samma mål och riktlinjer 
med arbetet.  

Det skulle vara skönt om vi hade möten oftare för vägledning, inte för ett visst barn utan 
generellt och så man kan prata så utgångspunkterna för arbetet är samma (Förskollärare) 

Två av de tre barnskötarna i studien sa att de inte hade någon kännedom om hur 
sam-verkan mellan förskolan och specialpedagogen ser ut, den tredje nämnde att de 
först ska gå genom förskolechefen för att sedan kunna kontakta specialpedagogen.  

Nej det vet jag faktiskt inte ännu (Barnskötare)  

Absolut, vi kollar med chefen innan om det är okej om vi kontaktar specialpedagogen (…) 
(Barnskötare) 

Resultatet utifrån enkäterna baseras på fyra skattningsfrågor där vårdnadshavarna 
fick skatta hur betydelsefullt fyra olika områden är för dem för att samverkan mellan 
förskolan och hemmet ska fungera bra (bilaga 5). 

Av de trettio insamlade enkäterna svarade en tredjedel att alla fyra områden var 
väldigt betydelsefulla för att samverkan ska fungera bra. Vidare svarade en tredjedel 
att vårdnadshavarens delaktig inte är av lika stor betydelse som de andra områdena 
för en god samverkan. Slutligen ansåg en tredjedel av vårdnadshavarna att deras egen 
delaktighet och den dagliga dialogen har större betydelse för en god samverkan än 
vad de anser att tilliten och tryggheten har.  

Både specialpedagoger samt pedagoger på förskolan hävdar att samverkan ute i 
verksamheten alltid kan bli bättre och att de inte ska nöja sig med hur verksamheten 
ser ut, utan alltid sträva högre.  

Man kan alltid bli bättre gällande att samverka med andra parter (…) Det fungerar bra som det 
gör nu, men (…) det kan alltid bli bättre (Specialpedagog) 

Det är klart att det alltid kan bli bättre, jag tycker vi har en bra dialog nu men det kan alltid bli 
bättre. Det är viktigt att ta sig tid att gå undan med föräldrarna och ta problemet (citattecken) 
här och nu och kliva åt sidan. Jag tycker inte att man ska sätta sig ner och vara nöjd med en 
välfungerande samverkan. Sen är det alltid på individnivå, vad vill vi veta om våra barn? Ibland 
har de bråttom och vi ar tyvärr inte alltid tiden och det gör det svårare (Förskollärare) 
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4.3 Problem vid en bristande samverkan 

Specialpedagoger samt pedagoger på förskolan menar att barn kan komma i kläm 
ifall samverkan mellan parterna brister. I sådana fall kan det, enligt informanterna, 
bli så att barnet i fråga inte får hjälp i tid, vilket kan leda till att barnet bli lidande. De 
nämndes även att det kan bli så att barnet går in i en negativ roll.  

Om det inte händer någonting, det sker ingen utveckling då och barnet blir lidande (…) då 
fortsätter man i samma riktning man gjorde innan, där barnet for illa (…) det är klart att det 
påverkar barnet (Specialpedagog) 

Barnet kan gå in i en negativ roll om det har blivit en tvist mellan oss och föräldrar (…) det är 
klart att det bara blir sämre och sämre, jag gynnas inte av att höra att jag faktiskt är som jag är 
(Förskollärare)  

Några vårdnadshavare nämnde även att barnet i fråga kan få svårt längre fram och 
tiden inte finns till att se problemet.  

Dom kan få svårt i framtiden då problemen inte fångas upp i tid (Vårdnadshavare) 

Att barnet blir lidande och inte får den hjälp den behöver är någonting som 
vårdnadshavarna la stor vikt på. De nämnde även att om barnet inte får den hjälp det 
behöver så kan det bli problem i framtiden och när barnet börjar skolan.  

Att man kanske upptäcker att mitt barn behöver stöd för sent och att barnet då får problem när 
det t.ex. börjar skolan (Vårdnadshavare) 

Barnet blir otryggt och trivs ej på dagis. Man behöver bra kommunikation för att kunna 
återberätta för sitt barn hemma om både det som är bra och dåligt. Man kan lösa mer problem 
och oro (Vårdnadshavare) 

Vårdnadshavarna nämnde även otryggheten, att deras barn och dem själva inte 
känner sig trygga med att vara på förskolan eller att lämna sitt barn där.  

Att barnen kan råka illa ut/ känna sig otrygga samt att vi vårdnadshavare känner oss otrygga att 
lämna barnen (Vårdnadshavare) 

Irritation, förlorad tillit. Att man inte förstår varför de gör på ett visst sätt. Man känner sig 
otrygg att lämna sitt barn där (Vårdnadshavare) 

Detta stärktes även av en pedagog på förskolan.  

Vi vill att föräldrarna ska känna sig lika trygga som barnen gör (…) gör inte dem det, gör inte 
heller barnet det (Förskollärare) 
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5 Analys  

Analysen är gjord med stöd av litteraturen som tas upp i bakgrunden. Denna analys 
har framkommit genom en sammanställning av resultatet, tidigare forskning samt 
den teoretiska utgångspunkten. 

5.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Informanternas syn på ämnet och tankar kring vilka barn som inkluderas i begreppet 
barn i behov av särskilt stöd skiljer sig från varandra. Förskollärare samt 
specialpedagoger inkluderar alla barn i begreppet och svarade på våra frågor utifrån 
att alla barn inkluderas. Dessa nämner även att alla barn, någon gång, är i behov av 
extra stöd och att det inte behöver handla om någon diagnos. Precis som läroplanen 
för förskolan visar på att ett barn tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd 
någon gång under sin tid på förskolan (Skolverket, 2010). Även Ylvén och Wilder 
(2014) stödjer uppfattningen om att en del barn behöver mer stöd under en viss 
period och att vissa barn är i behov av särskilt stöd under hela sin uppväxt. Drugli 
(2003) nämner att barn i behov av särskilt stöd kan påverkas positivt av att få 
stimulans och extra stöd i ett tidigt skede. 

En stor del utav vårdnadshavarna inkluderade barn med funktionsnedsättning samt 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i begreppet, vissa inkluderar även barn 
med traumatiska upplevelser. Endast fyra stycken utav trettio uppgav att de 
inkluderar barn i allmänhet i begreppet barn i behov av särskilt stöd. Ekström 
(2004) bedömer att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte är helt lätt att 
definiera då alla barn behöver stöd, sedan att det självfallet är så att alla inte behöver 
lika mycket stöd, inte heller under samma tidpunkt eller under lika lång tid. Då kan 
det sedan tänkas kring om begreppet barn i behov av särskilt stöd blir oanvändbart 
om det inkluderar alla barn eller om det fortfarande särskiljer vissa barn trots att de 
informanter som intervjuades inkluderade alla barn. Precis som Ekstöm (2004) 
hävdar ovan så är begreppet svårt att definiera då antydandet kring när barn är i 
behov av särskilt stöd är brett.  

Specialpedagogerna och förskollärarna i studien beskriver att alla barn har enskilda 
behov och att alla barn därmed kan inkluderas som barn i behov av särskilt stöd. 
Barnskötarna som blev intervjuade pratade till en början om barn med 
funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ändrade 
sedan till att alla barn kanske kan räknas in. Här synliggjordes en skillnad mellan de 
tre yrkesprofessionerna. För att möta dessa barn i arbetet är det enligt Nutbrown och 
Clough (2004) av stor vikt att det finns någon form av kompetens inom 
specialpedagogik på förskolor för att dels kunna se problem samt få en förståelse 
kring ett visst beteende. 

Palla (2011) nämnde att pedagoger ska i sitt arbete kunna urskilja beteenden och 
handlingar av barn som inte stämmer överens med förväntningarna. Detta visar på 
att det är viktigt att pedagoger på förskolor har den kompetensen att se dessa 
beteenden och handlingar för att ge hjälp till barn tidigt. Dessa tankar stärks av Nut-
brown och Clough (2004) som nämner att just kompetens inom specialpedagogik 
behövs för att kunna se problemet och få en förståelse kring ett beteende. 
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Sandberg och Norling (2014) nämner att de kriterier som används för att avgöra vilka 
barn som är i behov av särskilt stöd inte är känt. Det finns barn som ligger i gråzonen 
och inte har fått en diagnos och då är det inte lika självklart, vilka barn som behöver 
särskilt stöd. Författarna (ibid) pekar också på att det oftast är pojkar som faller inom 
ramarna när det kommer till tankar kring vilka barn som är eller inte är i behov av 
särskilt stöd. Detta har även bekräftats utifrån intervjuer med pedagoger. 

5.2 Miljöns påverkan 

En teoretisk utgångspunkt för studien är att det är utifrån våra sociala och kulturella 
erfarenheter som vi formas.  Det innebär att både de människor och den miljö vi 
befinner oss i påverkar lärande och utveckling.  Miljöns påverkan för om ett barn kan 
anses vara i behov av särskilt stöd var en aspekt som lyftes fram av informanterna. 
Enligt dem påverkas barnen av den miljö de befinner sig i. Björck-Åkesson (2007) 
menar att om förståelse för en annan människa ska skapas, måste man se till miljöns 
runt omkring människan och se hur de påverkas av varandra. Även Sandberg, 
Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) styrker att miljön och det 
sociala klimatet kan bidra till svårigheter för barn på förskolan. Det framkommer 
även att majoriteten av barn med behov av särskilt stöd inte fått en diagnos och att 
anledningarna till tankar kring en diagnos uppkom på grund av att barnen inte anses 
fungera i förskolans verksamhet. 

5.3 Samverkan 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv har kommunikation en stor betydelse för 
möjligheten till att genomföra tänkta uppdrag och underlättar samverkan mellan 
individer. En väl fungerande kommunikation är en viktig del i samverkansprocesser. 
Analysen av resultatet visar att samverkan mellan de olika parterna i studien ser olika 
ut och skiljer sig mellan de tre olika yrkesprofessionerna och vårdnadshavare.  
Utifrån våra intervjuer med specialpedagogerna visade det sig att för dem skedde 
samverkan endast med pedagogerna på förskolan. De klargjorde att de inte har någon 
samverkan med vårdnadshavare om det absolut inte behövdes, annars hade de ingen 
kontakt under processen. Pedagogerna på förskolan däremot förklarade hur 
samverkan såg ut gentemot vårdnadshavarna, där den dagliga dialogen var av stor 
betydelse. Enligt Vourinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2013) uppfattar sig 
pedagogerna på förskolan som ett ”bollplank” då vårdnadshavarna kommer med 
frågor och funderingar kring sitt barn eller sin egen föräldraroll. Precis som 
läroplanen för förskolan nämner, ska pedagoger på förskolan och vårdnadshavarna 
samarbeta för att tillsammans verka för att varje barn ges möjlighet till att utvecklas 
utefter sina förutsättningar (Skolverket, 2010). Jakobsson och Lundgren (2013) visar 
även de på att en välfungerande samverkan mellan förskola och hem ses som en 
avgörande faktor för att skapa den bästa miljön för lärande och utveckling för barnet. 

Vår analys är att kommunikationen mellan parterna kan ske i flera steg. 
Specialpedagoger synliggör hur viktigt det är att pedagogerna på förskolan för vidare 
det som sagts under samtalet mellan specialpedagog och pedagog på förskolan. 
Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp tre olika förhållningssätt som vårdnadshavare 
kan ha till förskolan när det kommer till barn i behov av särskilt stöd: uppgivenhet, 
förnöjsamhet samt engagemang. För att skapa den bästa möjliga samverkan mellan 
hem och förskola bör man sträva efter att vårdnadshavarna håller sig under 
förhållningssätten förnöjsamhet och engagemang då dessa anses vara de lättaste att 
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arbeta med utifrån förskolans syn (ibid). Det ska inte undanhållas någonting som kan 
anses vara viktigt, det kan leda till att vårdnadshavarna hamnar under 
förhållningssättet uppgivenhet och inte känner att de får vara delaktiga i arbetet 
(ibid). En tredjedel av de trettio insamlade enkäterna svarade att vårdnadshavarens 
delaktighet inte är lika betydelsefull som den dagliga dialogen, trygghet och tillit för 
att skapa den bästa samverkan. Sandberg och Ottosson (2010) och Sandberg och 
Vuorinen (2007) menar att det är viktigt att förskola och hem utgår ifrån samma 
ramar och har en förståelse samt inblick i vad som förväntas utav respektive part. 
Den dagliga dialogen, tillit, trygghet samt vårdnadshavares delaktighet var någonting 
som lyftes genom enkätsvaren (bilaga 5) Dessa var av stor betydelse när det kommer 
till att få den bästa möjliga samverkan. Jakobsson och Nilssons (2011) 
förhållningssätt från vårdnadshavare gentemot förskola genomsyras mycket utav just 
dessa begrepp. De fyra olika områdena som vårdnadshavarna fick skatta betydelsen 
av kan enligt författarnas (ibid) förhållningssätt visa på att vårdnadshavarna till en 
större del intar förhållningssättet förnöjsamhet som är ett förhållningssätt där tillit 
för pedagoger och deras arbete inkluderas. Har man en god dialog mellan förskola 
och hem, en tillit samt trygghet till förskolan och även som vårdnadshavare känner 
sig delaktig i arbetet kring sitt barns utveckling och lärande, hamnar man under 
förnöjsamhet och de kan även känna en medvetenhet kring barnets 
utvecklingsområden. Känner sig dock vårdnadshavare mer utsatta än insatta i 
förskolans verksamhet så kan de komma till en punkt där de inte längre litar på 
personalens omdöme och kanske därför väljer att tacka nej till förskolans hjälp (ibid).  

Specialpedagoger samt pedagoger på förskolan hävdar att om samverkan briser så 
kan det bli följder som gör att barnen hamnar i kläm. Vilket kan leda till att barnet 
inte får den hjälp den behöver i tid, vilket självfallet kan göra att barnet blir lidande i 
längden. Några vårdnadshavare nämnde även att barnet i fråga kan få svårt längre 
fram samt att tiden inte finns till att se problemet. Lundgren (2006) samt Ylvén och 
Wilder (2014) visar alla på att tiden är en viktig del när det kommer till samverkan 
kring barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn behöver den hjälp och stöd som 
behövs för att skapa de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande i tid. Att 
barnet blir lidande och inte får den hjälp den behöver är någonting som 
vårdnadshavare la stor vikt på. De nämnde även att om barnet inte får den hjälp som 
behövs i tid kan det skapa problem i framtiden och när barnet börjar skolan. Enligt 
Jakobsson och Lundgren (2013) kan detta leda till att fler barn utreds när de börjar 
skolan och att det då fokus riktas mot individen och diagnosen som detta barn kan 
tänkas ha, medan anledningen till varför barnet beter sig på ett visst sätt blir oklar 
och glöms bort. 

Vårdnadshavarna nämnde även otryggheten, att de inte känner sig trygga med att 
lämna sitt barn på förskolan eller att barnen känner sig otrygga med att vistas på 
förskolan. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver hemmets roll som en viktig del i 
samverkan. För att samverkan ska fungera bra, ska förtroendet mellan parterna 
finnas samt även att bilderna de har över barnets situation är lika. Det bör finnas tillit 
till varandras professioner och inte tvivla på varandras intentioner (ibid). 

Under intervjuerna talade pedagogerna på förskolan om ”samtalet” som pedagogerna 
tar med föräldrarna när det uppstått en viss oro kring barnet, eller när det ska 
samtalas om en specialpedagog ska komma ut eller inte är det viktigt enligt en 
specialpedagog att känna av situationen och även vänta in vårdnadshavarens 
reaktion. Om reaktionen inte blir som den hoppats, är det viktigt att man som 
pedagog backar ett steg och inväntar vårdnadshavarna. Det kan även vara så att dem 
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känner en viss irritation gentemot förskolan och inte vill se det som pedagogerna sett, 
då är det bara för pedagogerna att backa och sedan försöka igen vid ett annat tillfälle. 
Det kan uppkomma en förnekelse, där vårdnadshavarna inte vill se problemet. De 
litar helt enkelt inte på pedagogernas omdöme. Jakobsson och Nilsson (2011) visar på 
tre olika förhållningssätt där de stärker detta. 

Enkätsvaren visade oss att en tredjedel utav vårdnadshavarna ansåg att deras bi-
dragande del inte var lika viktig som pedagogernas del för samverkan mellan förskola 
och hem. Utgår man ifrån intervjuer med pedagogerna på förskolans tas stressen 
upp. En del vårdnadshavare vill vid tillfällen bara hem efter hämtning av sitt barn på 
förskolan. Då finns inte alltid tiden att i en mer utvecklad form beskriva dagen, det 
nämns även att tiden för pedagogerna inte alltid finns. Sandberg och Ottosson (2010) 
och Sandberg och Vourinen (2007) hävdar att det är betydelsefullt att 
vårdnadshavarna samt pedagogerna på förskolan har samma syn på vad som 
förväntas utav dem när det kommer till samverkan. Enligt vårdnadshavarna i studien 
var den dagliga dialogen viktigt för en fungerande samverkan. Det krävs en större 
variation av samverkansformer så de kan passa alla familjer och de flesta situationer, 
vilket också stärks utav Sandberg och Vourinen (2007). En del av vårdnadshavarna 
tycker inte att deras roll i samverkan är lika stor som pedagogernas på förskolan, än 
dock hävdar dem att den dagliga dialogen är betydelsefull för god samverkan där 
båda parter bör vara intresserade av att ha en dialog. 

Precis som Sandberg och Ottosson (2010) samt Sandberg och Vuorinen (2007) 
nämner är det viktigt att vårdnadshavare samt de andra tre yrkesprofessionerna 
arbetar utifrån samma ramar. Genom detta synliggörs det att om alla parter inte har 
samma tankar kring samverkan och hur arbetet ska genomföras kring barnen och 
speciellt barnen med behov av särskilt stöd så brister samverkan vilket kan vara 
förödande för barnets utveckling och lärande. När samverkan brister mellan 
specialpedagoger och pedagoger på förskolan är det inte bara barnet som blir drabbat 
utan även vårdnadshavarna. 

Utifrån våra intervjuer med specialpedagoger tydliggjordes det att det var viktigt att 
pedagogerna på förskolan återberättar vad som sagts mellan specialpedagogerna och 
dem till vårdnadshavarna. Det är även viktigt att inte undanhålla någonting för att 
det kan finnas en rädsla för att förstöra en relation till familjen eller för att tappa 
vårdnadshavarens förtroende. Detta kan kopplas till Jakobsson och Nilsson (2011) 
och deras förhållningssätt som pedagogerna på förskolan kan ha till hemmet. 
Författarna (ibid) skriver att i arbete med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt 
att samverkan fungerar bra. De nämner tre olika förhållningssätt som 
vårdnadshavare kan inta gentemot förskolan, bland annat förnöjsamhet där 
vårdnadshavare som känner ett förtroende för förskolan och deras arbete ingår. 
Enkäterna synliggjorde att tryggheten kan försvinna om samverkan brister, vilket kan 
bli ett problem. Utifrån resultatet visade det sig att problem som kan uppstå i en 
bristande samverkan är att barnet inte får den hjälp det behöver tidigt 

5.4 Skillnader mellan de tre olika professionerna 

Skillnaden som uppstod mellan alla tre yrkesprofessionerna kan grunda sig i att 
barnskötarna i detta fall inte har den utbildning inom specialpedagogik som 
förskollärarna och specialpedagogerna har. Palla (2011) skriver om att det en individ 
anser vara speciellt i olika situationer har sin grund i personens egna erfarenheter 
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och tankar om vad som är speciellt och olikt. Utefter pedagoger på förskolans 
förväntningar om hur barn ska vara och kunna kan deras arbete föras i en riktning. 
Vårdnadshavare i denna studie ser likt barnskötarna barn med funktionsnedsättning 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i begreppet barn i behov av särskilt 
stöd. Något som blir tydligt under studien är hur de alla olika parterna har olika syn 
men ska ändå arbeta tillsammans, vilket kan bli problematiskt och de bör därför 
samverka för att få lika riktlinjer. Enligt Sylva (2010) är samverkan mellan 
personalen en del som ses som viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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6 Diskussioner 

6.1 Metoddiskussion 

När alla enkäter var insamlade och alla intervjuer var genomförda diskuterade vi 
metodvalet. Vi upplever att intervjuer var ett bra val då öppna frågor ställdes och 
intervjupersonerna kunde ge oss öppna svar. I och med att vi spelade in varje intervju 
fick vi med allt de sagt och missade ingenting som vi ansåg var viktigt. Vi hävdar att 
specialpedagogerna och pedagogerna på förskolan gavs mer utrymme samt tid till att 
svara och få med allt de ville säga. Valet av att göra semistrukturerade intervjuer gav 
oss möjlighet att ställa frågor som vi anser skulle kunna ge oss svar på våra 
frågeställningar. Det fanns även möjlighet att förklara frågorna på ett djupare plan 
om det var så att specialpedagogerna och pedagogerna på förskolan inte riktigt 
förstod frågans innebörd och vi fick även möjlighet att ställa följdfrågor. Antalet 
specialpedagoger samt pedagoger på förskolan som vi intervjuade känner vi oss nöjda 
över med tanke på den tid vi haft, dock skulle det självfallet ge ett bredare resultat 
med fler intervjuer. Vi fick tag i tre specialpedagoger, tre förskollärare och tre 
barnskötare. 

När vi satt oss ner för att diskutera informanternas svar kunde vi urskilja tre stycken 
teman som stod i fokus, dessa presenterades i resultatet.  

Vi hävdar att vi fick fram intressanta och tydliga svar på våra frågeställningar. En 
nackdel med intervjuer kan vara att pedagogerna på förskolan kan känna sig 
stressade över att det tar tid från barngruppen och försöka finna tiden till att ställa 
upp på intervjuer. Specialpedagoger märkte vi snabbt att det var svårt att få tag på, vi 
märkte även där att tiden var svår att få till. Det kan även vara en nackdel med 
inspelning under intervju då prestationsångest kan förekomma och nervositeten kan 
växa fram.   

Nu i efterhand har vi diskuterat över hur vi ställde frågorna i intervjuerna och om 
några av dem var aningen styrda. Vi tänker oss att det kanske skulle blivit andra svar 
om vi ställde frågorna på ett annat sätt och inte alls styrde dem med våra följdfrågor. 
Skulle vi fått bättre svar om vi hade valt att använda oss utav barn med behov av 
extra stöd istället för begreppet barn i behov av särskilt stöd, det hade möjligtvis 
varit mer tydligt och inte lika styrande till endast barn med funktionsnedsättning och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Något som vi även började fundera kring 
var om vi skulle kunnat vara ännu mer tydliga när vi skrev enkäterna till 
vårdnadshavarna. Vi tänker att vi skulle få bättre svar utav vårdnadshavarna om vi 
hade bett dem sätta sig in i en situation där deras barn var i behov av särskilt stöd då 
en del utav vårdnadshavarna svarade att de inte hade erfarenhet kring det.  

Vi har diskuterat valet av datainsamlingsmetod där våra enkäter från vårdnadshavare 
är inräknade. Bryman (2011) skriver att vid användning av enkäter kan fler personer 
nås snabbare men det är viktigt att ha i åtanke att svaren inte kommer tillbaka lika 
lätt som de skickas ut. 

Att enkäterna inte kom tillbaka lika lätt var något som vi upplevde, vi skickade ut ett 
hundra enkäter till olika förskolor och fick tillbaka trettio stycken. Till en början gav 
vi vårdnadshavarna en vecka på sig att svara på enkäten, när vi kom tillbaka efter 
dryga veckan så hade vi endast fått ihop femton stycken. Vi förlängde då tiden 
ytterligare en vecka hos vissa utav de förskolor som vi lämnat ut till och när vi kom 
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tillbaka hade vi endast fått tillbaka tio stycken. Vi förlängde även då tiden, denna 
gång med fem dagar och efter dem dagarna hade vi fått in alla trettio enkäter som vi 
behövde för möjligheten att använda dem i denna studie. Genom enkäter fick vi en 
djupare insikt och en mer utförlig analys på begreppen samverkan och barn i behov 
av särskilt stöd. 

Innan vi lämnade ut alla enkäter så fick pedagogerna läsa tillhörande missivbrev, 
vilket vi kan se som en nackdel nu, ännu en nackdel med att lämna ut enkäterna till 
förskolan var att de då gavs möjlighet att läsa igenom enkäterna innan 
vårdnadshavarna svarat, vilket kan ge påverkan på deras svar på intervjuerna. Så här 
i efterhand skulle vi lämnat ut enkäterna i kuvert och lagt upp utdelningen av 
enkäterna på ett annat sätt. Vår uppfattning är att det skulle kunnat ge oss andra svar 
på intervjuerna med pedagoger på förskolan.  

Så här i efterhand känner vi oss nöjda över det material som vi lyckats få in. All tid vi 
lagt ner på intervjuer och all datainsamling har varit värt det. Vi skulle givetvis velat 
nå bredare områden för att få en ännu större inblick i vad som sker när samverkan 
brister när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Utgår vi dock utefter den tid 
vi fick, känner oss nöjda utifrån det 

6.2 Resultatdiskussion 

Enkätens informanter la en stor vikt vid att tryggheten för pedagogerna på förskolan 
och deras förtroende minskas om samverkan brister.  Majoriteten svarade att deras 
egen delaktighet inte har lika stor betydelse som pedagogernas och att de värderar 
tillit för en god samverkan. Utifrån Jakobsson och Nilssons (2011) olika 
förhållningssätt för vårdnadshavare så ges det möjlighet till en välfungerande 
samverkan om vårdnadshavarna känner en trygghet för pedagogerna och deras 
arbete. Således kan informanterna för enkätens tankar stärkas då de ansåg att 
tryggheten är betydelsefull för att samverkan inte ska brista. Å andra sidan så visade 
resultatet att majoriteten av dessa vårdnadshavare inte såg sin egen delaktighet i 
samverkan som lika betydelsefull, vilket ingår i förhållningssättet där trygghet och 
förtroende för pedagogers arbete nämns. I praktiken kan detta leda till att 
vårdnadshavarna intar ett annat förhållningssätt som kan minska möjligheterna till 
en god samverkan. Det kan även leda till att pedagogerna intar ett nytt 
förhållningssätt kring att se positivt på vårdnadshavare i och med deras kunskap 
inom specialpedagogik. 
 
Studiens resultat synliggör att begreppet barn i behov av särskilt stöd skiljer sig 
mellan informanterna som deltagit. Det kom fram att specialpedagogerna och 
förskollärarna ser på begreppet att barn i allmänhet inkluderas, det behöver inte vara 
barn med diagnos eller funktionsnedsättning. De anmärkte också att miljön har en 
påverkan på vilka barn som kan komma att räknas att vara i behov av särskilt stöd. 
En specialpedagog la större vikt på miljöns påverkan än de andra, specialpedagogen 
uttryckte att det inte finns specifika barn som är i behov av särskilt stöd utan det 
finns bara specifika miljöer. Vår tolkning av specialpedagogens förklaring av 
modellen nedan är att den tydliggöra hur gränsen på miljöns påverkan mellan barn 
med kontroll och tappad kontroll, kan ses. Ju mer sårbar barnet är desto mindre 
stress kan barnet hantera för att anses vara ett barn med kontroll (se s. 14).  
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Barnskötarna i studien visade en förändring i sina tankar om barn i behov av särskilt 
stöd under intervjuerna. Utifrån enkäterna syns det att majoriteten av 
vårdnadshavarna som deltog ser barn med funktionsnedsättning, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar eller traumatiska upplevelser som barn i behov av särskilt 
stöd. Fyra av dessa informanter såg att barn i allmänhet inkluderas i begreppet. Detta 
visar på en bredd i synen på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn 
som kan komma att behöva särskilt stöd. En föreställning kring olikheterna om 
begreppet mellan de tre yrkesprofessionerna och vårdnadshavarna kan vara att de 
har olika kompetenser inom specialpedagogik, vilket vi har uppmärksammat i 
tidigare forskning (Nutbrown & Clough, 2004) som betydelsefullt i mötet med barn i 
behov av särskilt stöd. Å andra sidan kan olikheterna visa på en bristande samverkan 
och att de aktuella parterna har olika referensramar att arbeta utefter, således olika 
synsätt. Under intervjuerna så talades det, som nämnt ovan, mestadels om barn i 
allmänhet, dock så gav informanterna endast exempel där de beskriver situationer 
som inkluderar pojkar. Av vilka skäl detta grundar sig på är svårt att med säkerhet 
förklara. En tanke kan vara att informanterna som endast gav exempel som 
inkluderar pojkar, har i sina år i arbetet haft fler pojkar än flickor i sitt arbete med 
barn i behov av särskilt stöd. Vilket kan stärkas av Sandberg och Norling (2014) som 
beskriver att det pekar på att det är vardagligare att pojkar är i behov av särskilt stöd. 
 
Förskollärarna och specialpedagogerna nämnde att arbetets process är utformat som 
så att de på förskolan ringer in specialpedagogen när de upplever att de behöver 
vägledning och hjälp. Vidare kommer specialpedagogen ut till förskolan och 
observerar för att sedan tillsammans ha ett möte med pedagogerna om vad som setts 
och ge vägledning. Tillskillnad från dessa så har barnskötarna antingen ingen 
kännedom om hur arbetet går till eller så ser processen inte lika ut med 
förskollärarnas. Parterna har olika syn på hur samverkan ser ut mellan dem. Enligt 
förskollärarna finns det en samverkan mellan specialpedagogerna och 
vårdnadshavarna, vilket resultatet utifrån intervjuerna med specialpedagogerna inte 
stämmer överens med. Dessa resultat visar på att specialpedagogerna har en 
samverkan med pedagogerna på förskolor men inte till vårdnadshavare. Detta kan 
tyckas vara bristfälligt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd om man utgår ifrån 
Jakobsson och Nilsson (2011) som hävdar att en samverkan mellan alla olika parter i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöds livssituation, är betydelsefullt. 

6.3 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar på att barnen kan påverkas negativt om samverkan 
brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Den ledande effekten på barnen i 
en bristande samverkan är att hjälpen som barnet tänks få inte ges i ett tidigt skede, 
vilket alla parter önskar. Studien visar även att informanterna inte har samma syn på 
vilka barn de inkluderar i begreppet barn i behov av särskilt stöd, synen skiljer sig de 
tre yrkesprofessionerna emellan samt mellan de tre yrkesprofessionerna och 
vårdnadshavarna. Specialpedagogerna och pedagogerna betonade att miljön kan 
påverka ett barns agerande, vilket stärks av tidigare forskning (Sandberg, Lillvist, 
Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010).  Informanterna betonar att det är av 
stor betydelse att ha en fungerande samverkan kring arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Vidare nämner vårdnadshavarna att tilliten till pedagogerna kan avta 
om de upplever att samverkan brister.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att studien kan väcka tankar och intresse för att vidare studera i vilken 
utsträckning alla pedagogers olika syn på barn i behov av särskilt stöd påverkar 
arbetet i förskolan med dessa barn. Det skulle även vara av stor vikt att studera de 
olikheterna i samverkans arbetssätt som synliggjordes i denna studie. Om alla parter 
inte har lika riktlinjer att arbeta utifrån, kan då samverkan vara välfungerande? 

6.5 Pedagogisk betydelse 

Vi anser att studiens ämne har en stark pedagogisk betydelse därför att läroplanen för 
förskolan belyser att förskolors verksamheter ska anpassas till alla barn i förskolan 
samt att en central del i förskolans läroplan är samverkan mellan hem och förskolan. 
Medvetenhet om hur arbetet och samverkan bör se ut för att på bästa sätta arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd kan leda till pedagoger i ett tidigt skede kan urskilja 
de barn som behöver extra stöd, för att främja deras lärande och utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

7 Referenser 

Berit Schaub. Dikt. Barn med särskilda behov. Hämtad 2015-12-03 
<http://privat.bahnhof.se/wb123804anneli/sarskilda_barn.htm> 

Björck-Åkesson, E. (2007). Specialpedagogik – ett kunskapsområde med många 
dimensioner. I Nilholm, C., & Björck- Åkesson, E. (red). Reflektioner kring special-
pedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. 
Vetenskapsrådets rapportserie: 5:2007 

Björck- Åkesson, E. (2015). Specialpedagogik i förskolan. I Sandberg. A. (red.) Med 
sikte på förskolan: barn i behov av stöd.  Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 
 
Drugli, M-B. (2003). Barn vi bekymrar oss om. Stockholm: Liber AB 
 
Ekström, P. (2004). Makten att definiera – En studie av hur beslutsfattare formu-
lerar villkor för specialpedagogisk verksamhet. (Göteborg Studies in Educational 
Sciences 209). Göteborg: Göteborg University. Doktorsavhandling. 

Jakobsson, I-L., & Lundgren, M. (2013 ). Samverkan kring barn och unga – i behov 
av särskilt stöd. Stockholm: Natur och kultur 

Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. 
Stockholm: Natur och Kultur 

Ljungberg, T. (2008). AD/HD i nytt ljus. Nyköping: Exiris 

Lundgren, M. (2006). Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som kate-
goriseringsarena. En akademisk avhandling. Göteborg: Intellecta Docusys. 
Doktorsavhandling 

Lärarförbundet. (2010). Lärarens handbok. Polen. Studentlitteratur 
 
Nutbrown, Cathy., & Clough, Peter. (2004). Inclusion and exclusion in the early 
years: conversations with European educators. European Journal of Special Needs 
Education, Vol 19:3, pp 301-315. 

Palla, L. (2011). Med blicken på barnet – om olikheter inom förskolan som diskursiv 
praktik. Diss. Malmö: Lunds universitet   

Sandberg, A, Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E, &  Granlund, M. (2010). 
”Special support” in preschools in Sweden- preschool staff’s definition of the 
construct. International journal of disability, development and education, 57, 1, 43-
57. 

Sandberg, A. & Norling, M. (2014). Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder. I 
Sandberg. A. (Red.) Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd.  Lund: Student-
litteratur 
 
Sandberg, A., &  Ottosson, L. (2010). Pre-School Teachers', Other Professionals', and  



 27 

Parental Concerns on Cooperation in Pre-School-- All around Children in Need of 
Special Support: The Swedish Perspective. International Journal Of Inclusive 
Education, 14(8), 741-754.  
 
Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2007). Hem och förskola – samverkan i förändring. 
Liber AB: Stockholm 

Skollagen. (2010). Skollagen (2010: 800). Stockholm: Norstedts Juridik. 

Skollagen. (2010). Skollagen (1997:1212). Stockholm: Norstedts Juridik. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 
 
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur 

Sylva, K. (2010). Quality in early childhood settings. I Sylva, K., Melhuish, E.,  
Sammons, P., Siraj – Blatchford, I., & Taggert, B. (red). (2010). Early childhood 
matters. Evidence from the effective Pre-school and primary education project. 
Oxon: Routledge 
 
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB   

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets Rapportserie 1:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S., & Williams, P. (2013) Preschool 
teachers´views on competence in the context of home and preschool collaboration. 
Early Child Development and Care, 184:1, 149-159  

Ylvén, R., & Wilder, J. (2014). Samverkan med barn och familjer. I Sandberg, A. 
(2014). Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

8 Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev till pedagoger 

Information om en kvalitativ studie, med kvantitativa inslag kring problematiken 
som kan uppstå när samverkan brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vi heter Maria Källén och Amanda Skog och går vår sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi har valt att skriva vårt 
examensarbete kring problematiken som kan uppstå när samverkan brister i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill synliggöra pedagogers, specialpedagogers 
och vårdnadshavares syn på problematiken som kan uppstå. För att samla in data till 
arbetet har vi tänkt att använda oss utav intervjuer samt enkäter som metoder. Vi har 
valt att använda intervjuer till pedagoger och specialpedagoger och enkäter till 
vårdnadshavarna. Intervjuerna är semistrukturerade och kommer att ske 
individuellt. Om ni godkänner det vill vi även använda oss utav inspelning och 
anteckningar under intervjun för att inte gå miste om något.  
Intervjuerna är beräknade att ta ungefär 30-45 minuter.  
Enkäterna kommer att delas ut till flera olika förskolor.  
All insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt då det inte kommer att framgå 
vem som svarat på vad och all insamlad data kommer endast att användas till denna 
uppsats. 
 
Intervjuerna samt enkäterna kommer att vara anonyma, varken vårdnadshavare, 
pedagoger eller förskolor kommer att kunna igenkännas. Det är bara vi två som 
kommer att ta del av inspelningarna från intervjuerna, anteckningar samt enkäter 
och allt kommer att raderas så fort uppsatsen är godkänd.  
  
Det är helt frivilligt att delta i vår undersökning och du har rätten att avbryta ditt 
deltagande när som helst under studiens gång. Vår undersökning kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggas ut på databasen Diva. 
 
Med vänliga hälsningar 
Studenter     Handledare 
Maria Källén     Eva Skogman 
Tel: XXX                           XXX 
Mail: XXXX     XXXX 
 
Amanda Skog 
Tel: XXX 
Mail: XXXX 
Studenternas underskrift   Ort/Datum 
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Bilaga 2: Missivbrev till vårdnadshavare 

Information om en kvalitativ studie, med kvantitativa inslag kring problematiken 
som kan uppstå när samverkan brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vi heter Maria Källén och Amanda Skog och går vår sista termin på förskollärar-
programmet på Mälardalens högskola och vi ska nu avsluta vår sista kurs på hög-
skolan, för att sedan äntligen komma ut och arbeta som förskollärare.  
 
Vi ska nu skriva vårt examensarbete och kommer att skriva om problematiken som 
kan uppstå när samverkan brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill 
synliggöra pedagogers, specialpedagogers och vårdnadshavares syn på problematiken 
som kan uppstå. Vi skulle nu vilja få vårdnadshavares syn på detta och ber er nu att 
svara på en enkät kring just detta ämne. 
 
Allt sker anonymt och kommer endast att användas till denna studie som vi gör just 
nu. Vi vill även understryka att det endast är vi två som kommer att ta del av 
enkäterna. Alla enkäter kommer att slängas när arbetet är färdigställt och godkänt 
och all insamlad data kommer endast att användas för denna studie. Vi kommer att 
dela ut enkäter till flera förskolor och hoppas på att så många som möjligt vill hjälpa 
oss. 
 
Det är helt frivilligt att delta i vår undersökning och du har rätten att inte svara på din 
enkät. Vår undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälar-
dalens högskola som i sin slutversion läggas ut på databasen Diva. 
 
Med vänliga hälsningar 
Studenter     Handledare 
Maria Källén     Eva Skogman 
Tel: XXX     XXX 
Mail: XXXX     XXXX 
 
Amanda Skog 
Tel: XXX 
Mail: XXXX 
  
Studenternas underskrift   Ort/datum 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till pedagoger 

• Vilken yrkesprofession har du?  
 

• Hur många år har du arbetat som….? 
 

• Har förskolan tillgång till specialpedagog? 
- Hur sker samarbetet? 

 
• Kan du berätta lite hur samverkan ser ut mellan:  

- Pedagoger/vårdnadshavare? 
- Specialpedagoger/vårdnadshavare? 
 

• Hur ser målbilden ut gällande samverkan? 
- Hur arbetar ni för att nå dit? 
 

• Skulle du kunna berätta om vad som kan ske när samverkan brister? 
 

• Kan du ge exempel på utmärkande drag som visar på att barnet påverkas? 
 

• Vilka barn inkluderar du i begreppet barn i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till specialpedagoger 

• Vilken yrkesprofession har du? 
 

• Hur många år har du arbetat som….? 
 

• Hur sker samverkan mellan dig och förskolan? 
 

• Hur anser du att samverkan skall ske mellan:  
 

- Pedagoger/specialpedagoger  
- Specialpedagoger/vårdnadshavare? 
 

• Hur ser målbilden ut gällande samverkan? 
- Hur arbetar ni för att nå dit? 

 
• Skulle du kunna berätta om vad som kan ske när samverkan brister?  

 
• Kan du ge exempel på utmärkande drag som visar på att barnet påverkas? 

 
• Vilka barn inkluderar du i begreppet barn i behov av särskilt stöd?  
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Bilaga 5 – Enkät  

Kön: Kvinna �  Man �  Annat �  
 

Ålder: 24 år eller yngre �   25-34�   35-44�   45-54�   55 år eller äldre�   
Ditt/dina barns ålder: 1�   2�   3�   4�   5�   6�  

 

Här nedan kommer ni få kryssa i en ruta 1-4 och här får ni en förklaring på vad 
siffrorna står för:  
1 - Ingen betydelse alls 
2 - Knappast någon betydelse 
3 - Betydelsefull 
4 - Väldigt betydelsefull 

 
För att samarbetet mellan förskola och hemmet skall fungera bra, hur stor betydelse 
har: 
 
Den dagliga dialogen exempelvis vid lämning och hämtning: 
1�  2�  3�  4�   
Trygghet: 
1�  2�  3�  4�   
Tillit: 
1�  2�  3�  4�   
Vårdnadshavares delaktighet:  
1�  2�  3�  4�   

 

Om du känner att du inte får plats med dina svar nedan, får du gärna skriva i 
marginalen eller bifoga lösblad. 

 

1. Vad kännetecknar en situation där samarbetet mellan förskolan och hemmet 
fungerar bra?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2. Vilka förväntningar har du på samarbetet och kommunikationen mellan dig 
som vårdnadshavare och pedagoger, om ditt barn behöver särskilt stöd? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

3. Vad för problem kan uppstå när samarbetet och kommunikationen brister? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________ 

4. Hur kan ditt barn komma att påverkas av bristande samarbete och 
kommunikation? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

5. Vilka barn inkluderar du som vårdnadshavare i begreppet barn i behov av 
särskilt stöd? Max tre svarsalternativ 
�  Barn med funktionsnedsättning 
�  Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD 
och Aspergers syndrom. 
�  Barn med traumatiska upplevelser, exempelvis skilsmässa 
�  Barn i allmänhet  

 
Tusen tack för din medverkan, Amanda Skog & Maria Källén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


