
 

 

 

STÖD – HUR OCH TILL VEM?  

En undersökning av metoder och arbetssätt för särskilt stöd inom 
förskolan i tre kommuner.   

 

 

 

ANN NORDSTRÖM LAUKKANEN 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Margareta Sandström 
 
Examinator: Karin Engdahl 
 
Termin: VT                               År: 2016  
 

  

 



 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod: PEA079  15 hp. 

  Termin VT År 2016 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Ann Nordström Laukkanen 

Stöd – hur och till vem?   

En undersökning av metoder och arbetssätt för särskilt stöd inom förskolan i tre 
kommuner.  

Support – how and to whom? 

A study of methods and ways of working for special support in preschool in 
three Swedish municipalities. 

Årtal 2016 Antal sidor: 30 

_______________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka metoder och arbetssätt för att stödja 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom förskola och 
förskoleklass. Frågeställningarna var vilka barn som får stöd, vilka metoder som 
används och hur olika metoder är tänkta att fungera, hur de utvärderas och för 
vilka barn de är avsedda. Undersökningen genomfördes som intervjuer i tre 
kommuner. Trots att inkludering är mål och rätt metoder och arbetssätt anförs 
som medel för att lyckas med detta, uttrycks i intervjuerna få specifika metoder 
eller arbetssätt utifrån dessa barns särskilda behov. De specifika metoder som 
användes var i flera fall utvecklade för autistiska barn, men man antog att de 
metoderna var bra även för alla barn. Några av de slutsatser som kan dras är att 
tal-och språkstörning intog en särställning medan barn med ADHD verkade 
vara den mest bortglömda gruppen när det gällde metoder. Förskollärare som 
direkt mötte barnen menade att mindre barngrupper var en viktig förutsättning 
för att lyckas, oavsett diagnos. 
_____________________________________________________ 

Nyckelord:  

NPF, lågaffektivt bemötande, ASD, ESSENCE, ADHD, autism.  
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 Inledning  1.

Debatten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har i Sverige ganska 
länge varit väldigt polariserad och politiserad. Sociologen Eva Kärfve (2001) fick stort 
genomslag i den svenska debatten med sin bok Hjärnspöken - DAMP och hotet mot 
folkhälsan. Hon gick till hårt angrepp mot forskaren Christopher Gillberg vid 
Göteborgs universitet och hans forskning kring barn med olika svårigheter inom 
NPF. Främst var det begreppet DAMP, vilket Gillbergs forskningsgrupp lanserade på 
1980-talet, som hon kritiserade, men hon avfärdade även den näraliggande 
diagnosen ADHD, vilken användes särskilt i USA vid denna tidpunkt. Även Aspergers 
syndrom och dyslexi ansågs av Kärfve ingå i de diagnoser som borde förkastas. 
Kritikens kärna var att de problem man ”biologiserar” som hon uttryckte det, istället 
borde ses som sociala problem. ”… DAMP-teorin har inget vetenskapligt underlag och 
den praxis som kommer till användning är godtycklig och farlig, både för enskilda 
barn som pekas ut och för samhället i stort” (Kärfve, 2001, s.217). Hon förkastade 
även all användning av mediciner för barn med ADHD och använde då USA som ett 
varnande exempel. Den debatt utifrån Kärfves tankar som, bl.a. på nätet, förs ännu 
idag, handlar ofta om ifrågasättande av medicinering med centralstimulerande 
medel. 

Inställningen till hur stöd till barn ska utformas har även det växlat genom tiderna. 
Idag är inkludering ett ledord för hur arbetet inriktas för barn inom både skola och 
förskola. Inom skolan har man i många fall haft olika särlösningar med t.ex. mindre 
grupper för barn i behov av särskilt stöd utifrån olika typer av inlärningssvårigheter 
(Lutz, 2013). Denna tradition har enligt Palla (2011) inte funnits i samma 
utsträckning inom förskolan. Palla menar att det kan hänga ihop med att 
verksamheten i högre grad varit inriktad mot social inkludering och omsorg och inte 
som i skolan där man i första hand haft inriktning mot lärandemål. Palla framhåller 
också att förskolan som institution är yngre än grundskolan och att den traditionellt 
varit en mer förenande verksamhet och att olika särlösningar varit undantag.  

Genom införandet av förskoleklass och revideringen av förskolans läroplan 2010, har 
förskolan och förskoleklassen tillsammans fått ett tydligare ansvar och en närmare 
koppling mot att förbereda för skolans lärandemål. Kraven har även skärpts när det 
gäller alla barns rätt till en god miljö för utveckling och lärande och kravet på att 
förskolan ska svara upp mot detta har ökat.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att:  

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 
får uppleva sitt eget värde (Skolverket, 2010, s.8). 

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda 
stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver (Skolverket, 2010, s.16).  

Läroplanen är med dessa ord tydlig med att varje barn ska få den hjälp och stöd de 
behöver utifrån sina förutsättningar. Trots detta upplever idag många föräldrar att 
det, trots att man enligt lag har rätt till stöd och hjälp, ofta krävs en utredning och 
diagnos på barnet för att få det stöd man är berättigad till. 
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 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  1.1

1.1.1 Problemområde  

Min studie är avgränsad till att studera olika metoder och arbetssätt som används för 
att stödja barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom 
förskola och förskoleklass. Några frågeställningar utifrån detta är hur olika metoder 
är tänkta att fungera och utvärderas och för vem de är tänkta att användas. 

Studien har även sökt svar på vilka teoretiska utgångspunkter, både utifrån 
medicinsk forskning och pedagogisk forskning och erfarenhet, som ligger till grund 
för olika metoder och arbetssätt. Jag har även försökt studera på vilket sätt olika 
metoder vilar på vetenskaplig forskning, utvärdering och/eller beprövad erfarenhet. 

1.1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Min undersökning har som syfte att lyfta fram teorier om barn som uppvisar 
svårigheter som kan förmodas ha koppling till neuropsykiatriska tillstånd samt 
metoder och arbetssätt som tillämpas i arbete med dessa barn. Syftet med min 
undersökning är vidare att se om och hur förskolans och förskoleklassens pedagogik 
kan ha påverkats av teorier, metoder och arbetssätt gällande barn som uppvisar 
svårigheter med koppling till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).   

De forskningsfrågor jag ställt i denna studie har fokuserat på följande:  

 Vilka barn får särskilt stöd inom förskola och förskoleklass i de undersökta 
kommunerna?  

 Vilka metoder och arbetssätt exemplifieras som förekommande inom förskola och 
förskoleklass i kommunernas arbete med barn som har svårigheter som kan tyda 
på NPF och vad kännetecknar dessa metoder?  

 Uppsatsens disposition 1.2

Jag kommer i de följande avsnitten att först belysa olika teoretiska utgångspunkter 
såsom sociokulturella och behavioristiska perspektiv som en bakgrund till synen på 
specialpedagogiskt arbete. Vidare tar jag som bakgrund till min studie upp litteratur 
kring specialpedagogiskt arbete och den senaste forskning jag kunnat finna om 
orsaker till NPF och den neuropsykiatriska forskningens syn på hur svårigheter kan 
yttra sig vid olika typer av NPF. 

Efter denna bakgrundsgenomgång redovisar jag min egen studie som genomförts i 
tre kommuner. Jag behandlar här metodfrågor, tankar kring urval samt etiska 
principer. Därefter redovisas resultatet av mina intervjuer, dessa sammanfattas och 
analyseras slutligen. Resultatet diskuteras utifrån forskning och litteratur och 
avslutas med en egen reflektion utifrån vad som kommit fram i min studie.  

För att underlätta läsningen har jag i bilaga 3 sammanställt en ordlista där jag 
redogör för de olika diagnoser som nämns i uppsatsen. 
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 Teori och tidigare forskning   2.

Detta kapitel inleder jag med en redovisning av hur jag sökt relevant forskning och 
litteratur. Därefter tar jag upp några teoretiska begrepp och utgångspunkter kring 
olika synsätt och arbetssätt gällande barn med svårigheter kopplat till NPF. Jag 
kommer också att referera till litteratur som jag anser kan utgöra en bakgrund till 
min studie. Sist i detta kapitel tar jag upp forskning som jag funnit är relevant för de 
frågor jag försöker besvara.  

 Litteratursökning  2.1

För att finna relevant forskning och litteratur till min studie har jag sökt i databasen 
PsycINFO och i Google scholar. Jag använde sökord som ”ADHD”, ”neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning”, ”neuropsychiatric”, ”stöd för barn med NPF” och ”autism”. 
Jag fick många sökträffar och valde ut mina artiklar genom att läsa 
sammanfattningarna och med utgångspunkt från när de publicerats.   

 Teoretiska perspektiv  2.2

För att analysera olika metoder och arbetssätt som jag påträffat i min studie kan jag 
urskilja några olika teoretiska perspektiv och begrepp kopplade till dessa. Jag tar här 
upp några:  

Nilholm (2007) skriver om tre olika perspektiv inom specialpedagogiskt arbete. De 
handlar om specialpedagogikens roll och synen på barn i behov av särskilt stöd. 
Dessa perspektiv är följande: Det kompensatoriska perspektivet som bl.a. innebär att 
man definierar diagnoser och föreslår pedagogiska program. Andra forskare 
använder liknande begrepp som det kategoriska eller det individuella perspektivet 
som båda beskriver svårigheter som förläggs till individens egenskaper. Ett 
alternativt synsätt är enligt Nilholm (2007) det kritiska perspektivet som istället 
utgår från att samhället bör anpassas efter att alla människor är olika. Som ett tredje 
perspektiv anges slutligen dilemmaperspektivet vilket enligt Nilholm innebär att man 
måste kompromissa mellan dessa olika värderingar och motsatsförhållanden som 
ibland är olösliga eftersom det finns grundläggande dilemman.  

Inkludering är idag ett centralt begrepp i all diskussion om utformning av 
pedagogiska miljöer och val av pedagogiska metoder. Till skillnad från integrering, 
där individen måste anpassa sig till omgivningens krav, så innebär inkludering 
istället att miljön och kraven anpassas eftersom alla är olika och måste bemötas 
utifrån den man är. Ett inkluderande arbetssätt innebär också att alla barn ska göras 
delaktiga och att de ska känna tillhörighet i gruppen (Lutz, 2013). Dessa begrepp 
ligger nära Nilholms olika perspektiv där inkludering har samma utgångspunkt som 
Nilholms kritiska perspektiv, medan integrering när det gäller barn i behov av särskilt 
stöd har liknande innebörd som Nilholms kompensatoriska perspektiv.  

Även teoribildningarna behaviorism kontra sociokulturellt perspektiv kan utgöra 
utgångspunkt för olika metoder och förhållningssätt. Jag har kunnat urskilja metoder 
som utgår från behaviorismen och Skinners teorier om beteendemodifikation med 
hjälp av olika former av straff och belöning. En utgångspunkt för detta synsätt är att 
människan alltid söker största möjliga tillfredsställelse (Karlberg, 2011). Flera 
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metoder med denna teoretiska grund finns exemplifierade i litteratur och 
forskningsgenomgången. Med utgångspunkt i en annan syn på människans 
drivkrafter som social varelse och i linje med Vygotskij och det sociokulturella 
perspektivet har andra metoder utvecklats. Med utgångspunkt i dessa tankar antar 
bl.a. Greene (2014) istället att barn gör så gott de kan utifrån sin förmåga. Barn vill 
enligt denna teori vara vuxna till lags och försöker göra som de vuxna vill, men klarar 
inte alltid detta. Dessa två olika synsätt ger, liksom Nilholms olika perspektiv, upphov 
till metoder och arbetssätt som skiljer sig utifrån sin grundläggande analys. 

 Bakgrundslitteratur 2.3

Jag tar här upp några böcker som kan ha relevans för min undersökning. Detta är ett 
mindre urval ur en rik flora av litteratur.  

Flera författare tar upp frågor som rör diagnostisering av barn och hur det på olika 
sätt påverkar arbetet inom skola och förskola. Björck- Åkesson (2014) menar att 
medicinska diagnoser nästan aldrig har direkt koppling till val av pedagogiska 
metoder. Pedagogiska metoder kan enligt författaren mycket sällan eliminera en 
diagnos. Ändå används ofta diagnoser som ett instrument för att bedöma vilka behov 
av stöd ett barn behöver. Ofta är det också en förutsättning för att barnet alls ska få 
tillgång till några extra resurser.  

Även Gerland och Aspeflo (2015) tar upp användande av diagnoser och ställer frågan 
”vad är det som är normalt egentligen?”. Författarna menar att det finns en risk att, 
när man väl har börjat bli uppmärksam på något, lätt kan se det överallt och att det 
går mode i vissa diagnoser, de blir trendiga. Författarna tar upp hur man som 
pedagog kan arbeta med barn som har en annorlunda utveckling. De utgår dock i 
boken en del från diagnoser och beskriver ADHD och autism samt hur viktigt det är 
att pedagogerna har goda kunskaper så att de vet hur de ska agera i olika situationer 
där konflikter ofta uppstår kring dessa barn. Gerland och Aspeflo menar att det gäller 
att vara extremt konsekvent, oerhört empatisk, väldigt tydlig och mycket närvarande, 
och när det ändå misslyckas, att vara beredda på att se vår egen del i det hela.  

Ett liknande förhållningssätt finns hos Hejlskov Elvén och Wiman (2015)  som har 
samma utgångspunkt som Greene (2014). De menar att barn gör så gott de kan 
utifrån sin förmåga och att de vill vara vuxna till lags. Författarna beskriver 
förhållningssätt i arbete med barn som lätt råkar i konflikt och som har svårt med sin 
impulskontroll. De menar att den vuxne måste vara observant på barnets 
sinnestillstånd och reaktioner. På så sätt finns en möjlighet för den vuxne att hinna 
avleda och hjälpa barnet innan det misslyckas och hamnar i konflikt. Det innebär att 
barn måste få hjälp att lyckas, det är bara så inlärning sker. 

 Forskning  2.4

För att få en bild av vilka svårigheter barn med NPF kan ha och för att försöka förstå 
vad som skulle krävas för att hjälpa dessa barn inom förskolan, har jag utgått från 
relevant litteratur och forskning från olika discipliner som hjärnforskning, psykiatri, 
psykologi och pedagogik. För att få en bredare bild har jag även studerat 
internationell forskning kring olika funktionsnedsättningar och metoder.   
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En svårighet för forskningen i Sverige är att vi inte har någon egentlig statistik när det 
gäller barn med olika funktionsnedsättningar. Detta framkommer i en 
sammanställning om förskolans och skolans arbete med barn med olika former av 
funktionsnedsättningar som Skolverket (2015) gjort utifrån en kunskapsöversikt av 
forskning, utvärdering och inspektion. Denna frånvaro av statistik kan ha både för- 
och nackdelar. För forskare är nackdelarna förstås uppenbara när det gäller 
möjligheten att skilja ut grupper i olika studier, men fördelarna, att inte peka ut 
kategorier av barn, har ansetts överväga. Skolverket nämner dock att studier som 
gjorts i två län visat att ungefär 4,1 % av barnen i förskoleåldern hade en identifierad 
funktionsnedsättning som autism, Aspergers syndrom eller Downs syndrom. Enligt 
Broberg, Almqvist, Risholm Mothander och Tjus (2015) anger internationella studier 
att drygt 5 % av svenska barn i skolåldern har ADHD, medan Socialstyrelsen anger att 
det är 2-5 %. Dessa siffror kan dock inte adderas eftersom samma barn ofta har mer 
än en diagnos. Skolverket (2015) uppskattar att ungefär 20 % av alla barn i förskolan 
har behov av särskilt stöd, något som kan jämföras med att ungefär 40 % av alla 
skolbarn får särskilt stöd någon gång under sin skoltid.  

2.4.1 Forskning kring NPF och hur svårigheter kommer till uttryck  

Två nya böcker går djupgående igenom ny forskning inom området barns och 
ungdomars psykiska sjukdomar, funktionsnedsättningar och mentala ohälsa. 
Gillberg, Råstam och Fernell (2015) har i sin bok en medicinsk/psykiatrisk 
utgångspunkt. Broberg m.fl. (2015) har sin utgångspunkt i det psykologiska 
perspektivet. Jag har även studerat artiklar från amerikanska tidskrifter.  

Gillberg (2015) anger procentsiffror för frekvensen av vissa psykiska störningar i 
barn- och ungdomsåren utifrån omfattande internationella studier. Han anger att 1,2 
% av skolbarn har Autism/Aspergers syndrom och 5,3 % har ADHD. Procentsiffrorna 
anger när detta tillstånd är det dominerande, men ofta finns även andra svårigheter 
med i bilden. Ek (2015) tar upp specifik språkstörning som saknar en tydlig 
procentsiffra, men detta bedöms som en mycket liten grupp under 1 %.  

Tal- och språkstörning  

En forskningsstudie av Ek, Norrelgen, Westerlund, Dahlman, Hultby och Fernell 
(2012) har också gjorts med uppföljning efter tio år av barn som gått i Tal- och 
språkgrupper i förskolan. Studien utgår från en undersökning av 25 förskolebarn 
med måttliga eller svåra tal- och språksvårigheter, där inget av barnen ansågs ha 
någon annan utvecklingsstörning. Alla gick i en tal- och språkgrupp inom förskolan 
och studien var avsedd att följas upp när barnen blivit tonåringar. 10 år senare kunde 
23 av dessa barn följas upp med olika undersökningar. Resultatet av undersökningen 
var att 7 av de 23 tonåringarna hade en lätt utvecklingsstörning, 3 låg på gränsen mot 
lätt utvecklingsstörning, 9 hade symptom på autismspektrumstörning varav 5 hade 
autismstörning och 4 hade klara autistiska drag. Vidare uppvisade 6 stycken 
kriterierna för uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet inom ADHD kriterierna 
eller ADHD diagnos. Många hade måttlig till svår språkstörning och/ eller 
lässvårigheter. De olika störningarna överlappade ofta varandra och ingen av 
tonåringarna, som bl.a. genomgick en klinisk utvärdering, var fri från 
utvecklingssvårigheter. Forskarna drar slutsatsen att språkstörning på små barn är en 
markör för ett antal andra utvecklingsstörningar, särskilt intellektuell 
funktionsnedsättning och störningar inom autismspektra och att det är mycket 
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viktigt att gå vidare med en utredning av barn med språkstörning och inte stanna vid 
enbart språkfunktionen.  

ADHD  

Gillberg och Gillberg (2015) skriver att ADHD, enligt forskningen, är den vanligaste 
störningen inom det fält som nu även sammanfattas som ESSENCE (Early 
Symptomatic Eliciting Neurodevelopment Clinical Examinations) då man oftast ser 
överlappningar mellan flera olika diagnoser. ADHD delas numera in i tre olika 
undergrupper: 1 med huvudsakligen uppmärksamhetsstörning, 2 med huvudsakligen 
överaktivitet/ impulsivitet och 3 en kombination av dessa. Författarna menar att 
uppmärksamhetsstörningen är själva kärnproblematiken i de svårare fallen av ADHD 
och impulsivitet antas vara det centrala i det som uppfattas som hyperaktivitet. 
Gillberg och Gillberg betonar också att förskolebarn ofta är mycket medvetna om sin 
funktionsnedsättning även om de inte kan sätta egna ord på den eller förstå vad 
problemet beror på. Redan i förskolan blir uppmärksamhetsproblemen/ Detta 
eftersom distraktionsmomenten blir så många att koncentrationsförmågan inte 
räcker till och beteendet blir överaktivt, desorganiserat och ofta utan målinriktning.  

I USA har forskning kring ADHD en längre tradition än i Europa. Hartanto, Krafft, 
Iosif och Schweitzer (2015) är författare till en nyligen publicerad forskningsrapport. 
De presenterar en studie där barn/ungdomar med ADHD presterar bättre i test som 
kräver koncentration och uppmärksamhet om de samtidigt är i rörelse. För 
barn/ungdomar i kontrollgruppen, utan ADHD, märktes ingen skillnad i prestation. 
En tänkbar slutsats som presenteras i forskningsrapporten är att barnen med ADHD 
använder rörelse för självreglering av vakenhet. En optimal nivå av upphetsning 
krävs för att prestera maximalt. Rapporten hänvisar även till andra forskare som 
kommit till samma slutsatser. Slutsatser som i denna rapport ses i litteratur som 
förklaring till varför centralstimulerande mediciner har bra effekt på personer med 
ADHD då dessa preparat höjer vakenhetsnivån. Broberg m.fl (2015) refererar till 
hjärnforskning kring striatum, en del av hjärnan som sorterar och filtrerar stimuli så 
att vi kan hantera det bombardemang av ljud- och ljusintryck vi utsätts för. 
Centralstimulerande preparat hjälper till att reglera och stabilisera dopaminbalansen 
i striatum och detta minskar hyperaktiviteten vid ADHD. Forskning kring detta 
bedrivs bl.a. vid Karolinska institutet.  

Ek, Westerlund och Fernell (2013) har gjort en studie där man jämfört två grupper av 
barn, en med uttalad ADHD och en grupp med lättare ADHD-symptom (mildare 
uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter), men där alla kriterier för diagnos 
inte var uppfyllda. Grupperna testades dels för allmän begåvning, dels i tester där 
enbart arbetsminne och processhastighet (som påverkar arbetsminnet) mättes. Man 
fann där att båda dessa grupper låg högre på tester som mätte allmänbegåvning och 
särskilt stor var skillnaden för pojkar. En fråga som forskarna ställer handlar om hur 
dessa barn får den tid de behöver för att hinna svara eller tänka klart i inkluderande 
miljöer. 

Autism  

Man har inom forskningen idag kommit ganska långt när det gäller förståelsen för 
vilka förändringar i hjärnans funktion som ligger bakom autism och olika 
autismspektrumtillstånd. Gillberg (2015) framhåller att det inte finns ett spektrum 
utan många med olika grundorsaker och det stora flertalet av dessa barn har 
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dessutom andra svårigheter som ryms under ESSENCE-paraplyet. De teorier som nu 
finns sammanfattas av Gillberg med att de mest centrala funktionsavvikelserna vid 
autismtillstånd skulle bestå i: 1. Att kunna dela uppmärksamhet med andra och 
föreställa sig att andra tänker och känner. 2. Att kunna växla mellan detaljer och 
helhet. Genom dessa svårigheter kan människors beteenden bli oförutsägbara och 
svåra att tolka för barnet. Det blir också svårt och ibland omöjligt att förstå talat 
språk. Genom att inte se helheter blir det svårt att förstå sammanhang, men däremot 
kan mekaniska tankeoperationer fungera bra. Många barn med autism har även ett 
begåvningshandikapp. Aspergers syndrom har länge funnits som separat diagnos, 
men den kommer nu att föras in under autismspektrat som en form av autism med 
normalbegåvning. Diagnostiserad autism drabbar pojkar 3 till 4 gånger oftare än 
flickor. Många barn har även autistiska drag utan att uppfylla alla kriterier för att få 
en diagnos. Enligt Gillberg kan det röra sig om 5-7 gånger så många barn som det 
som angivits för autism. 

Enligt Broberg m.fl. (2015) har barn med svårigheter inom paraplybegreppet 
autismspektumstörning (ASD) begränsningar i förmågan till socialt samspel och 
kommunikation. Dessa barn uppvisar också stereotypa beteenden och ensidiga 
intressen. De har svårt att etablera och upprätthålla relationer och uppträder 
avvikande från hur de andra barnen gör när de närmar sig andra barn. Barn inom 
denna grupp är ofta extremt beroende av rutiner och har svårt att klara även små 
förändringar. Författarna menar att den brist på flexibilitet hos barn med ASD är ett 
tecken på samma typ av svårigheter med exekutiva funktioner (impulskontroll, 
koncentration, arbetsminne m.m.) som vid ADHD. 

Barns psykiska hälsa  

Broberg m.fl. (2015) ägnar ett kapitel åt små barns psykiska hälsa. Författarna menar 
att de senaste decenniernas landvinningar inom det neuropsykiatriska området 
tydligt visat betydelsen av de första åren i en människas liv för den fortsatta 
utvecklingen. De tar även upp skyddande faktorer som ger somliga barn en bättre 
prognos än andra. Dessa absolut viktigaste skyddande faktorer är enligt författarna 
föräldrar som har en god förståelse för sitt barns svårigheter och som har möjlighet 
att hantera den extra belastning det medför. För att föräldrarna ska orka krävs också 
ett socialt nätverk för stöd och avlastning. Som en andra faktor nämns 
kamratrelationer och en tolerant och förstående förskolemiljö som kan hantera den 
känsliga delen med bemötande från kamrater. När det gäller skyddande faktorer hos 
barnet självt nämns god begåvning och god självkänsla som förstås stärks om barnet 
känner att det klarar saker. 

2.4.2  Forskning kring metoder att möta barnens behov 

Den forskning jag samlat under denna rubrik utgör verksamhetsnära forskning, ofta i 
form av mindre forskningsprojekt vid universitet. Skolverkets kunskapsöversikt 
ställer också många relevanta frågor och är en mycket intressant källa till kunskap 
inom området (Skolverket, 2015).  

En första utgångspunkt för vilket stöd barn kan få är att det inom förskolan finns 
både kunskap och tid för att se det enskilda barnet. Personalen behöver även tid för 
reflektion och relevant fortbildning. Eklöf (2015) har genomfört en studie av sex 
förskolechefers syn på specialpedagogiskt arbete. Hon visar bl.a. att många 
förskolechefer ser handledning av specialpedagog som fortbildning för förskollärarna 
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och att de menar att detta skulle vara tillräckligt. Annars är ekonomi ett 
återkommande tema hos förskolecheferna. Eftersom lagar och regler kräver att barn 
ska få det stöd de behöver tvingas cheferna ibland sätta in personalresurser trots att 
förskolans budget inte riktigt har utrymme för det. 

Förskolan har idag många och ibland något svårförenliga mål. Barn ska få stöd i sin 
personliga utveckling, men det bli även ett allt starkare fokus på lärandemål. Arnesen 
(2014) ställer ett antal frågor om motsättningar mellan inkluderingsperspektivet och 
inriktningen mot att rusta barn för ”kunskapssamhället”. Kan ett allt starkare fokus 
på barns kognitiva funktioner och t.ex. språktest för små barn leda till att vi är på väg 
mot att fokusera på avvikelser snarare än att bejaka mångfald? Vidare ställer 
författaren frågan om vilken forskning vi behöver för att utveckla en inkluderande 
praktik i en förskola med barn med olika förutsättningar. Arnesen menar att få av de 
språktest som idag används håller acceptabel vetenskaplig standard och att de ibland 
kan leda till att barn isoleras från sin vanliga omgivning för att specialtränas eller 
testas.  

Frågan om hur man får ett inkluderande arbetssätt är ett tema hos många författare. 
Arvidsson (2012) talar om skolelever med neuropsykiatriska diagnoser. 
Framgångsfaktorer för inkludering är utifrån denna studie kunskap hos personalen, 
hög personaltäthet och samverkan mellan olika yrkeskategorier. En slutsats som alla 
pedagoger är överens om är att struktur är viktigt för dessa elever och att det är 
tydligt hur dagen ser ut. Dessutom rutiner, tillgång till lokaler, datorer, god 
föräldrakontakt och ett ständigt pågående arbete för att skapa acceptans för olikheter 
hos alla elever. Inte alla ser enbart fördelar med inkludering för det enskilda barnet. 
Allodi (2005) diskuterar för- och nackdelar med särskilda grupper. Hon lyfter att det 
i särskilda grupper kan finnas risk för att bli kategoriserad, överbeskyddad och 
understimulerad, men i vanliga grupper finns det å andra sidan risk för att bli 
ignorerad och att det kan vara svårt att få stöd och att bli accepterad för den man är. 

Även Sandberg och Norling (2014) tar upp frågor om barngruppen och framhåller 
forskning som visar att det är positivare med färre barn i barngruppen än ytterligare 
personal, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. Vidare menar Sandberg och 
Norling att det är en fördel för barn i behov av särskilt stöd om det finns flera sådana 
barn på en avdelning då de inte riskerar att särbehandlas utanför gruppen utan 
istället får delta i fler stimulerande generella aktiviteter. Författarna har även 
studerat skillnader mellan insatser riktade till pojkar, som fick mer stöd i samspel, 
och till flickor, som fick mer hjälp riktat till tal- och språk.   

Specifika metoder  

Jag tar här upp ett antal metoder som riktar sig till barn med olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa metoder har alla utvärderats vetenskapligt.  

Jag har tidigare tagit upp den skillnad i syn på barnets (människans) drivkrafter som 
uttrycks i behavioristiska teorier och i andra teorier. Ett känt program som används 
mycket både inom skolan och som föräldrastödsprogram är Komet som renodlat 
bygger på behavioristisk teori. Detta program riktar sig dels till alla föräldrar och 
pedagoger som vill förbättra kommunikationen med barn/ungdomar men även 
specifikt i arbete med barn i behov av särskilt stöd. Kometprogrammet finns i tre 
varianter, Skol-Komet, Kort-Komet och Föräldra-Komet och det har utvärderats 
vetenskapligt i en doktorsavhandling (Karlberg, 2011). Kometprogrammet bygger 
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enligt Karlberg på beteendemodifikation utifrån Skinners behavioristiska teorier. 
Begrepp som används av Skinner och behaviorismen är positiv och negativ 
förstärkning liksom positiv och negativ bestraffning. Bestraffning kallas konsekvens 
och används för att eliminera oönskat beteende. För nyinlärning används positiv 
förstärkning. Skol-Komet är inriktat mot ledarskap i klassrummet och tänkt att 
eliminera uppförandeproblem hos elever. Föräldra-Komet är inriktat på att föräldrar 
ska förbättra sin kommunikation med barnet. Resultaten i studien av Skol-Komet 
visade bättre resultat än Projekt Charlie som är ett liknande program. Eleverna 
uppvisade mindre uppförandeproblem jämfört med kontrollgruppen, de fick bättre 
kamratrelationer och minskad hyperaktivitet.  

Med utgångspunkt i utvecklingspsykologi och ett sociokulturellt perspektiv, men i 
motsats till Skinners teorier, presenterar Greene (2014) en metod som går under 
beteckningen lågaffektivt bemötande. De barn han i sin forskningspraktik arbetat 
med är barn med svårigheter som ADHD och näraliggande tillstånd (inom 
ESSENCE-paraplyet). Han har särskilt fokuserat på barn med explosivitet och 
bristande flexibilitet. Hans slutsatser är att de barn han beskriver inte väljer att ha ett 
häftigt humör, tappa besinningen och skapa konflikter utan att det istället handlar 
om att barnet ännu inte nått den utvecklingsnivå där det kan kontrollera sina 
impulser. Greene menar att metoder som bygger på straff och belöning saknar effekt 
för dessa barn och att barnen egentligen redan har hög motivation att ”göra rätt” 
utifrån vad de redan vet att deras föräldrar önskar. Att trappa upp konflikter lär inte 
barnen hur de ska handskas med sina svårigheter, istället måste föräldrar och lärare 
hjälpa barnet genom att förebygga situationer där barnet misslyckas och hamnar i 
affekt samtidigt som de, när barnet är lugnt, hjälper det att hitta alternativa 
strategier. Greene menar att program där oönskade beteenden får tydliga 
konsekvenser inte fungerar om barnet inte kan bibehålla sina kognitiva funktioner i 
situationen. Denna metod utgår ifrån att många barn med olika svårigheter faktiskt 
saknar de förmågor som krävs för att svara på belöning. Greene menar att belöningar 
till och med kan ha negativ inverkan. Om utgångspunkten är att barn faktiskt 
försöker göra så gott de kan utifrån sin förmåga och vad de vuxna vill, men att de inte 
alltid klarar detta, då flyttar belöningar fokus från inre till yttre motivation och 
försvagar därmed barnets egen motivation.  

Tecken som stöd (TSS), har i en rapport utvärderats av Arvidsson, Buchholz, 
Forsmark, Hård, Jacobsson, Meden, Sjödin och Wennberg (2013). Det används i en 
del Tal- och språkgrupper på vissa håll inom förskoleorganisationen i de kommuner 
som jag har studerat. TSS ingår i Alternativ Kompletterande Kommunikation, (AKK) 
som förutom teckenspråk även innehåller användande av konkreta föremål, bilder, 
symboler, surfplattor m.m. Flera studier med hög evidens ger stöd för att barn med 
språkförsening bör erbjudas AKK tidigt och på flera sätt då man från början inte vet 
vad som passar just det barnet (Arvidsson m.fl., 2013).   

En Kanadensisk interventionsmetod, Hanen föräldraprogram, för barn inom 
autismspektrat eller barn med språkförsening, har i en rapport utvärderats av Holck 
(2006). ’More Than Words’ (MTW) är ett av tre delprogram inom Hanen. Det riktar 
sig till föräldrar med barn i förskoleåldern (0-6 år) som har svårigheter inom socialt 
samspel och kommunikation. Föräldrar ges stöd i att hjälpa barnet i dess språkliga 
utveckling. De övriga två programmen är ’It Takes Two To Talk’ (ITTTT) som vänder 
sig till föräldrar till små barn med språkförsening och ’Target Word’ (TW) som riktar 
sig till föräldrar med lite äldre barn med diagnos kring sen språkutveckling.  
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Tillämpad beteendeanalys (TBA) är utvecklat för barn inom autismspektrat och 
bygger på Skinners teorier med positiv förstärkning, små steg och repetition. God 
evidens för programmet har redovisats om man startar tidigt, helst i 2-årsåldern och 
har hög intensitet, aktiv träning 25 timmar per vecka minst 5 dagar i veckan i minst 2 
år (Arvidsson m.fl., 2013). TBA är den typ av behandling som är bäst vetenskapligt 
dokumenterad när det gäller barn med autism.  

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 
Children (TEACCH-metoden) innehåller hjälp att förstå hur autistiska personer 
tänker. En svensk anpassning av programmet, även detta utformat för barn inom 
autismspektrat, kallas Tydliggörande pedagogik (TP) och är utvärderat av Arvidsson 
m.fl. (2013). Programmet ska, förutom förståelse av hur dessa barn tänker och 
fungerar, även ge en ram för lärandemiljön med begriplighet, tydlighet och 
förutsägbarhet. Metoden bygger mycket på visuell information, bilder, 
aktivitetsscheman m.m. Från observationer har man förstått att personer med ASD 
ofta tänker i bilder, konkret, och att de ofta behöver stöd av bilder eller föremål. 
Personer med autism behöver förutsägbarhet, de behöver förstå sammanhanget på 
ett sätt som är tydligt och klart i en helt annan utsträckning än andra. Enligt 
Arvidsson m.fl. finns det måttligt stark evidens för aktivitetsscheman och bildstöd. 
De har kommit fram till att metoden kan ge stor effekt till en relativt liten kostnad. De 
framhåller dock att det kan vara nödvändigt att dels få individuell utformning av 
materialet och dels inträning och stöd för användning av aktivitetsscheman och 
bildstöd för att få full effekt. Förståelse och engagemang verkar också vara en viktig 
faktor för att minska problematiskt beteende. 

När det gäller barn med ADHD har jag funnit några vetenskapligt utvärderade 
träningsprogram för att förbättra barnens uppmärksamhet och arbetsminne: 

Arvidsson m.fl. (2013) har i sin utvärdering funnit att Datoriserad progressiv 
uppmärksamhetsträning (CPAT) har visat måttlig evidens för effekt på barns 
förmåga att styra uppmärksamhet.  

Pay Attention! bygger på arbete med ljud och bildkort och är avsett för 
uppmärksamhetsträning. Arvidsson m.fl (2013) kommenterar detta program: 
"Intressant men är ej tillräckligt utvärderat".  

Robomemo, datorbaserad minnesträning, får beteckningen "rekommenderas" vid 
utvärdering. Metoden har visat kvarstående effekt vid uppföljning efter sex månader 
(Arvidsson m.fl., 2013).  

 Metod 3.

För att söka svar på mina forskningsfrågor har jag i de tre kommunerna velat studera 
tankar och synsätt på olika nivåer i den kommunala organisationen kring skola och 
förskola. Jag har därför valt att intervjua personer med olika ansvar för förskola och 
förskoleklass för att försöka syn på om det finns likartade synsätt både horisontellt, 
mellan personer med samma funktion, och vertikalt d.v.s. överensstämmelse mellan 
dem som leder och styr och dem som utför det konkreta arbetet med barnen. Jag har 
även velat få in ett brukarperspektiv i form av en röst från förälder liksom ett 
utifrånperspektiv från en ”expert”. 
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De olika kategorierna inom den kommunala organisationen representeras av: 

1. Chefspersoner som ansvarar för barn och elevstöd inom förskola och 
förskoleklass och som genom sin ställning direkt påverkar utformning av 
stödinsatser och val av metoder t.ex. genom fortbildningsinsatser. 

2. Förskolechef som genom skollagen tilldelas ansvaret att se till att alla barn får 
det stöd de behöver för lärande och utveckling. 

3. Aktiva förskollärare inom förskola och förskoleklass vilka kommer i direkt 
kontakt med barn med olika svårigheter inom NPF och som förväntas ha de 
redskap i form av metoder och tid som krävs. 

Min undersökning testar inte ett färdigt antagande, utan istället har den försökt hitta 
svar på vilka metoder och arbetssätt man kan urskilja, hur de används i 
verksamheten och hur de intervjuade tänker kring dessa. 

Studien söker de intervjuades uppfattning och förståelse av ett sammanhang och den 
har inte som syfte att ge några exakta svar utifrån statistik och siffror. Detta 
betecknas enligt Bryman (2011) som en kvalitativ analys. Man skulle dock även 
kunna se delar av mina frågeställningar som embryon till en kvantitativ analys när 
den söker efter likheter i synsätt gällande vilka barn som får stöd, stödformer och 
metoder mellan de olika kommuner som studerats. Enligt Bryman behöver det inte 
vara en skarp skiljelinje mellan dessa analysmetoder. 

 Urval 3.1

Jag har intervjuat följande 8 personer: 

 Tre centralt placerade ansvariga för elevstödet riktat till förskola, i ett fall även 
skola, i tre kommuner. 

 En förskolechef.  

 Två förskollärare, varav den ena arbetar i förskola i en kommun och den andra i 
förskoleklass i en annan kommun.   

 En förälder i en av de tre kommunerna med egna erfarenheter av förskolans 
arbete kring barn med NPF.  

 En barnpsykiatrisk expert vid ett större barnsjukhus med utredningsenhet för 
barn med NPF angående föräldrautbildningar.  

Urvalet har gjorts utifrån följande tankar: Den centrala nivån i kommunerna styr hur 
resurser fördelas, om kommunövergripande grupper finns och hur fortbildning till 
förskolechefer och pedagoger utformas. Den kunskap och de synsätt som finns hos 
dessa personer är därför av mycket stor betydelse för vad som händer ute i 
verksamheterna. Förskolechefer och förskollärare har att förhålla sig till de resurser, 
den organisation och den fortbildning som kommunen möjliggör. Här har jag velat se 
hur de löser sitt uppdrag inom dessa ramar och vilka tankar de har om metoder och 
arbetssätt som de upplever fungerar för barn med svårigheter inom NPF-området. 
Jag har även intervjuat en förälder med ett barn med NPF. De synpunkter och 
erfarenheter som föräldrar har känns även de i högsta grad relevanta för att förstå 
hur förskolan klarar sitt uppdrag i förhållande till dessa barn. För att ytterligare 
belysa frågan om utformning av stödjande insatser har jag konsulterat en expert på 
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ett större barnsjukhus som arbetar med diagnostisering och rehabilitering av barn 
med NPF.  

 Genomförande 3.2

Av de åtta intervjuerna har tre av intervjuerna har varit skriftliga, en har skett via 
telefon fyra har genomförts som personliga möten. Jag har sökt efter synsätt kring 
metodfrågor och arbetssätt i de olika kommunernas arbete med barn med NPF. Jag 
har informerat informanterna om de etiska reglerna och har även kontrollerat med de 
intervjuade att jag uppfattat deras svar korrekt.   

Intervjuerna har utgått från ett frågeformulär, men under intervjun har jag använt 
mig av följdfrågor och även de intervjuade har haft möjlighet att utveckla egna tankar 
i någon riktning utifrån den ställda frågan. Jag bedömer intervjuerna som 
semistrukturerade, en intervjuform som är vanligt förekommande i kvalitativa 
intervjuer (Bryman, 2011).  

 Dataanalys 3.3

Bandade intervjuer har transkriberats, därefter har jag sammanställt och analyserat 
intervjuerna. I analysen har jag lagt särskild vikt vid om informanterna anser att 
arbetssätt eller metoder som används är relevanta och om de menar att dessa bygger 
på medicinsk eller pedagogisk forskning alternativt en beprövad metod som 
utvärderats.  

I min analys av intervjusvaren har jag även försökt bedöma om det föreligger 
samstämmighet eller stora skillnader mellan svaren från personer i samma befattning 
i de tre olika kommunerna. Jag har även studerat samstämmigheten mellan 
informanter inom samma kommun.   

Jag har velat lyfta och fördjupa olika personers tankar kring olika stödjande åtgärder. 
Enligt Ekengren och Hinnfors (2012) kan sådana tankar systematiseras utifrån för att 
blottlägga olika typer av idékomplex utifrån olika teoretiska perspektiv. 

 Giltighet/trovärdighet 3.4

Vid en kvalitativ analys är det utifrån begreppen giltighet och tillförlitlighet resultaten 
bör prövas (Tivenius, 2015). Tillförlitlighet består enligt Bryman (2011) av tre 
delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet/extern validitet, pålitlighet och en möjlighet 
att styrka och konfirmera. De tre senare kriterierna är knappast tillämpbara i denna 
studie varför trovärdighet blir det viktigaste av dessa. 

För att bedöma trovärdigheten i min studie har jag särskilt tittat på 
samstämmigheten i de olika beskrivningar av verksamheten som visar sig inom olika 
kategorier av informanter. Min studie är begränsad till tre kommuner och ett fåtal 
informanter och har därför stor osäkerhet i sin generaliserbarhet, men en större eller 
mindre samstämmighet i beskrivningar kan dock ge viss indikation på graden av 
giltighet och trovärdighet. Bedömningen av giltighet är mer kopplad till 
genomförandet av intervjuerna, att det har utförts korrekt, att informanterna inte 
påverkats av ledande frågor så att svaren så väl som möjligt speglar informanternas 
uppfattning om de frågor jag ställt. 
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 Etiska principer 3.5

Jag har använt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer genom att beakta 
följande krav: 

Informationskravet innebär att jag informerat om syftet med intervjuerna och vad 
mitt arbete handlar om. Nyttjandekravet innebär att intervjuerna endast kommer att 
användas i mitt arbete inom ramen för min förskollärarutbildning och inte får 
användas på annat sätt. Samtyckeskravet innebär att jag har informerat om att det är 
frivilligt att svara på mina frågor och att de kan avböja att medverka om de så önskar. 
Konfidentialitetskravet innebär att jag skyddar informanternas identitet genom att 
avidentifiera dem. Jag har inte angett namn eller andra kännetecken för de olika 
personerna, vilken förskola eller institution jag kontaktat eller vilka kommuner min 
undersökning avser. Svårast att avidentifiera är centralt placerade personer i centrala 
elevstöd och experter, men jag har här liksom i hela resultatdelen vinnlagt mig om att 
kommuner och institutioner endast ska framstå som exempel som inte går att 
identifiera.  

 Resultat  4.

Jag redovisar i detta kapitel resultaten från mina intervjuer och presenterar dem 
utifrån mina forskningsfrågor. Jag har sedan kort sammanfattat resultaten.   

 Vilka barn får särskilt stöd? 4.1

Elevstödscheferna anger alla att skäl till att förskolor söker särskilt stöd för ett barn 
oftast handlar dels om barn med fysiska handikapp och utvecklingsförsening men 
också barn inom autismspektrat eller kraftigt utagerande barn. Ibland kan det yttra 
sig som en kraftig språkförsening fast det kan vara olika saker som ligger bakom. Det 
är i alla kommunerna mycket snäva kriterier för att få extra resurser, det handlar om 
fysisk funktionsnedsättning men även barn inom autismspektrat, svår 
neuropsykiatrisk problematik eller svåra medicinska tillstånd. Samtliga 
elevstödschefer säger att barn som på olika sätt är utagerande är den tydligaste 
gruppen och ofta är de barn som skapar svårigheter i stora grupper.  

Kommentar från en av elevstödscheferna:  

Det går inte att undvika att tänka på ett barn som har t.ex. grav ADHD i en verksamhet, man 
kan inte missa det. Många barn inom det neuropsykiatriska området har svårigheter när det 
gäller det sociala. De klarar inte av när det är många barn, i stora barngrupper. Även där det är 
inte rörigt i sig i en grupp kan det bli rörigt pga ett enda barn som har svårt att koncentrera sig. 
Det är nog det vanligaste som man söker stöd för- stora barngrupper, svårigheter med socialt 
samspel som lek och sociala interaktioner och att barnen har svårt att knyta kontakter med 
andra barn, att förstå hur lek fungerar. Det kan leda till ett beteende som inte är så önskvärt, 
t.ex. att de här barnen slår andra barn, springer iväg och inte stannar med gruppen när man är 
ute på utflykter, klättrar över staket ute på gården (personlig kommunikation, 29 april, 2016).  

Den intervjuade förskolechefen har en likartad bild. Som det vanligaste skälet till att 
barn behöver särskilt stöd framhålls att det kan vara fysiska svårigheterna men att 
det mest är neuropsykiatriska svårigheter vilka ofta yttrar sig som svårigheter med 
socialt samspel. Det kan bli tungt för personalen med barn som är impulsiva 
svårstyrda. Förskolechefen försöker omfördela resurser eller anställa assistenter 
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ibland vid akuta behov. Budgetbegränsningar gör det dock svårt, grupperna är redan 
stora och det är svårt att få tilläggsbelopp för barn om de inte har mycket stora 
svårigheter, ofta dubbla diagnoser. 

Förskollärarna talar om behovet av särskilt stöd när det rör sig om barn som har 
någon form av diagnos, exempelvis ADHD, barn inom autismspektrat, intellektuell 
utvecklingsstörning eller en fysisk funktionsnedsättning. Det är barn som på ett 
annat sätt behöver ha en vuxen som hjälp för att både tolka egna signaler, kompisars 
signaler eller förstå lekens regler och förväntningar. Ibland kan det vara medicinska 
skäl som gör att ett barn behöver extra stöd och ibland bara under en tid. En av 
förskollärarna säger sig ha erfarit att barn i behov av särskilt stöd generellt ofta syns 
då de faller utanför ramen i verksamheten. Det yttrar sig ofta genom att barnen är 
extra utagerande eller ovanligt passiva.  

Alla tre kommunerna har grupper för barn med tal- och språkstörning. En del av 
barnen i dessa grupper ligger inom autismspektrat men har ofta ingen diagnos då det 
kan vara svårt att ställa diagnoser på barn i förskoleåldern. De intervjuade 
elevstödscheferna menade att svårigheter inom autismspektrat ofta yttrar sig som en 
språkstörning på ett litet barn. Det är alltså inte så ofta frågan om specifik (primär) 
språkstörning, detta är mera ovanligt enligt en av de intervjuade. 

Även den intervjuade föräldern har tankar om vilka barn som erbjuds särskilt stöd. 
När föräldrarna talar med kommunens elevstöd, specialpedagoger och förskollärare 
får de höra att det är främst barn med tal- och språkstörning som man talar om idag. 
Där ingår ofta de autistiska barnen, medan barnen med symtom som deras barn inte 
verkar få stöd så ofta. Föräldern säger ”tidigare talade man ofta om ADHD men nu är 
det bara barn med språkstörningar som verkar få hjälp” (personlig kommunikation, 
20 april, 2016). Föräldern undrar om det är trender även kring detta med vilka barn 
man talar om och vilka som får hjälp. Föräldern ställer frågan: ”Vart tog dom vägen?” 
(personlig kommunikation, 20 april, 2016) utifrån vad som sägs om vilka stöd som 
kommunen erbjuder barn som deras. 

 Arbetssätt och metoder som används 4.2

4.2.1 Hur utformas stödet? 

Alla de intervjuade elevstödscheferna var överens om att stöd oftast handlar om extra 
resurs som används till personalförstärkning och, om det är möjligt för kommunens 
kö och ekonomi, även färre barn i gruppen. Sen är det specialpedagogerna som 
hjälper till med metoder. Ofta är det verksamheterna själva som först får pröva alla 
metoder de kan komma på innan de söker stöd och en av elevstödscheferna berättar:  

När det är bra verksamheter som arbetar med bra grundstrukturer, välfungerande förskolor, 
strukturerat, rutiner, man vet vad som ska ske, närvarande pedagoger, när det finns en bra 
grund i förskolan och man upptäcker eller ser barn som ändå inte fungerar – då kan man se 
svårigheter hos barnet som är utöver den fysiska miljön. När de söker stöd då är det oftast så att 
de redan har provat att ändra och strukturera miljön och provat olika strategier som är inom det 
vanliga stödet. När de sedan söker insatser är det oftast efter att de har gjort allt de har kunnat 
inom ramarna för sin verksamhet som de kan ge (personlig kommunikation, 26 april, 2016).  

I de särskilda grupperna för barn med tal- och språkstörning, som finns i alla tre 
kommunerna, är grupperna blandade och där finns även barn med normal 
språkutveckling. I en av kommunerna finns dessutom en fristående förskola som har 
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rena tal- och språkgrupper. Där jobbar man också med logoped i verksamheten, 
något som inte finns i denna kommuns egna blandade grupper. Logopeder tillhör 
landstingets organisation och det krävs ett samarbete mellan kommunen och 
landstinget för att logopederna ska komma till verksamheterna. Logopeder arbetar 
direkt med barnen men stöttar också pedagogerna. Annars finns talpedagoger som är 
anställda av kommunen. De intervjuade elevstödscheferna är alla överens om att det 
är en mycket liten del av alla barn som har svårigheter inom det neuropsykiatriska 
spektrat som går i speciella grupper eller i mindre grupper av något slag. De flesta 
finns i den vanliga verksamheten.  

Förskolechefen säger sig ha tillgång till specialpedagoger för handledning och allmän 
kompetenshöjning i förskolan, men mycket av specialpedagogens arbete handlar 
dock om att kartlägga barn, beskriva barnets problematik och ansöka om 
tilläggsbelopp. Om förskolan tilldelats extra pengar kan en resursperson, som oftast 
tillfaller gruppen, tillsättas. 

Utformningen av stödinsatser inom förskolan ska enligt förskollärare och 
förskolechef ske i nära kontakt med specialpedagog som förskolan har tillgång till. 
Specialpedagogen gör då en observation av barnet och pedagogerna får sedan 
handledning och verktyg för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt där alla barn 
inkluderas. Tillsammans med specialpedagogen skriver förskollärarna en 
kartläggning och handlingsplan där det framgår hur de på bästa sätt kan arbeta med 
de svårigheter eller rättigheter som barnet har. Ibland kan pedagogerna också få 
handledning av de olika team som barnet ingår i, exempelvis neuroteam eller 
autismcenter för små barn. Även föreläsningar kan förekomma.  

4.2.2 Metoder och arbetssätt   

När det handlar om vilka metoder som används så är svaren inte så många. 
Gemensamt för elevstödschefer och förskolechef är att för barn med språkstörning är 
det språklig träning av olika slag som krävs, att tala mycket med barnet och benämna 
saker. En gemensam kommentar är att alla dessa barn behöver tydlighet och struktur 
och att pedagogerna måste vara lyhörda. Alla elevstödschefer framhåller metodfrågor 
som viktiga och en nödvändig grund för att lyckas med inkludering, men i val av 
metoder hänvisas till de enskilda specialpedagogerna. ”En extra personal hjälper inte 
så mycket utan kunskap om metoder” säger en av elevstödscheferna (personlig 
kommunikation, 29 april, 2016). En chefsperson har svårt att ange någon specifik 
metod som man använder för någon särskild grupp av barn. Ofta får man pröva sig 
fram och se vad som fungerar. Förutom tydlighet och struktur, något som verkar 
hjälpa de flesta barn, betonas personalens kompetens och att de stannar kvar så att 
det blir kontinuitet. En elevstödschef framhåller att det viktigaste är utbildning, 
kompetens och kunskap hos pedagogerna. Man måste förstå varför man gör något, 
observera och reflektera.  

Två av elevstödscheferna redovisar att förskolorna i deras kommuner jobbar mycket 
med Reggio Emiliapedagogik. Här nämns av båda dels tanken om tydlighet kring 
dokumentation, men även att denna pedagogik är inriktade mot att skapa tydliga 
miljöer utifrån att barn ska ha möjlighet att välja. 

En av de intervjuade elevstödscheferna tar upp fortbildning för personal. Alla 
medarbetare inom förskolan i denna kommun har fått en föreläsning om vad det 
innebär att ha en diagnos inom autism, och varför Tydliggörande pedagogik hjälper 
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dessa barn. Den intervjuade säger sig tro mycket på den metoden eller de arbetssätt 
som rekommenderas för att hjälpa barn som har svårigheter. Metoden handlar om att 
veta vad som ska hända, att förstå sitt sammanhang, att kunna ta in instruktioner och 
att lära sig trots att man kanske inte kan ta in muntligt information. Då krävs det en 
annan typ av information som kan hjälpa barn med t.ex. sekvens och ordning. 
Elevstödschefen säger att de i kommunen bestämt att detta är den metod som de ska 
jobba med inom förskolan och menar att denna metod också kan gynna andra barn 
med t.ex. barn med t.ex. ADHD, koncentrationssvårigheter eller språksvårigheter. 
Denna intervjuade person förklarar att Tydliggörande pedagogik är en svensk metod 
som bygger på TEACCH-metoden vilken kommer från USA. 

I de särskilda grupperna för barn med tal- och språkstörning sker särskild 
språkträning både inom gruppen men också riktat till det enskilda barnet. 
Pedagogerna använder sig i några av grupperna av Tecken som stöd (TSS). I en sådan 
grupp används även Tillämpad beteendeanalys (TBA). En logoped finns ibland 
kopplad till en sådan avdelning, men det är inte alltid fallet. Alla de intervjuade 
elevstödscheferna framhåller inkludering som det man förordar och det är bara de 
barn som har riktigt svåra problem som finns i de särskilda grupperna. Men även 
dessa grupper är i dessa kommuner blandade och man ser då barnen med en normal 
språkutveckling som viktiga för att tillföra språkträning. I en av kommunerna 
beskrivs denna avdelning som en inkluderande miljö som ska stödja barnen att 
utveckla sitt språk med hjälp av personalen, de andra barnen utan språkstörning och 
utifrån sina egna förutsättningar. 

En av förskollärarna menar att ledning och specialpedagoger möts och arbetar med 
att utveckla stödinsatser. Specialpedagogerna använder sig av ett inkluderande 
arbetssätt vilket innebär att verksamheten ska anordnas på ett sådant sätt att alla 
barn kan delta. Men ekonomin är den faktor som styr hela arbetet. En annan 
förskollärare säger sig vid flertalet tillfällen ha fått möjlighet att gå på kurser kring 
barn som behöver mera. Dessa kurser har anordnats av de olika team som barnet 
eventuellt ingår i. Oftast är det barnets föräldrar och dess läkare som bjuder in 
förskolan till dessa.  Hjälpen i förskolan består i att vi träffar specialpedagog 1 
ggr/månad för direkt handledning. Pedagogerna kan också be specialpedagog att 
delta i verksamheten för att ge verktyg att hantera barnets rättigheter.  

En förskollärare beskriver att om ett barn får en diagnos ADHD eller Autism så 
rekommenderas föräldrarna att ta kontakt med ADHD-center vid ett sjukhus där de 
kan gå på föräldrakurs och lära sig mera om diagnosen. Då erbjuds även pedagoger 
att få gå på en pedagogkurs, det är 2 föreläsningar med praktisk rådgivning. 
Förskolläraren har varit där och tyckte det var bra. 

För att fördjupa bilden har jag även konsulterat en expert på neuropsykiatriska 
tillstånd hos barn vid ett större sjukhus. Personen ifråga utreder barn där det 
föreligger misstanke om NPF. Denna person tar upp att det finns en del program som 
riktar sig till föräldrar med barn inom autismspektrat. Det program man hänvisas till 
kallas Hanen-föräldraprogrammet ’More Than Words’. Det är ett program som är 
utarbetat i Canada och som riktar sig till föräldrar till barn med störningar inom 
autismspektrum. Utifrån detta program har man grupper som arbetar riktat till 
föräldrar. Program för andra typer av svårigheter än inom autism/tal- och 
språkstörning erbjöds inte. För föräldrar till barn med andra problem, t.ex. ADHD, 
med impulsivitet och överaktivitet, kan man här inte hänvisa till något program med 
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en metodisk inriktning. Dock erbjuds alla föräldrar detta program då samtal i grupp 
ändå kanske kan ge viss hjälp. 

Även den intervjuade föräldern har synpunkter på metodfrågor och teoretiska 
perspektiv bakom dessa. Föräldern beskriver att de i hemmet försökt skaffa sig 
kunskaper själva genom att söka på nätet och genom kontakter i föräldranätverk på 
nätet. De har skaffat böcker och läst på och kommit fram till att det som tycks fungera 
för deras barn är metoden lågaffektivt bemötande, som de tagit till sig genom 
böckerna Barn som bråkar och Explosiva barn. Det här är böcker som de fått 
rekommendationer till genom sitt sökande på nätet och boken Barn som bråkar har 
varit mycket omskriven i föräldranätverk. Föräldrarna har även erbjudits en 
föräldrautbildning utifrån någon metod som de förstått vänder sig till barn med 
autism/Aspergers syndrom vilket ingen på BUP eller BVC menar att barnet visar 
tecken på. 

4.2.3 Informanters tankar om använda arbetssätt och metoder 

Den ena förskolläraren menar att hens egen erfarenhet är att det ofta inte räcker med 
praktisk handledning utan det skulle behövas en resurs som kan hjälpa/följa barnet. 
För hen står valet många gånger mellan att ge barnet full uppmärksamhet eller att 
välja den övriga gruppen. Oftast kommer båda i kläm. Hen menar att många gånger 
skulle barnet med NPF må bra av att gå i en liten grupp, men att det i dag inte finns 
några sådana. Den andra förskolläraren kände sig ganska ensam med att klara 
uppgiften att ge alla barn det stöd de behöver och få verksamheten att fungera. Även 
denna pedagog såg behov av mindre sammanhang för barn med svårigheter inom det 
neuropsykiatriska fältet.   

Den intervjuade föräldern menar att det inte finns något bra stöd när det handlar om 
svårigheter som deras barn uppvisar och räknar upp svårigheter som impulsivitet, 
svårigheter med koncentration, trötthet, problem i kompisrelationer, ofta konflikter, 
svåra matsituationer i en stor matsal (gemensam med skolan), svårigheter i 
situationer med många människor. Föräldern oroar sig för att barnet håller på att 
straffa ut sig bland kamrater som börjar bli undvikande och som säger att barnet är 
dum och att barnet slåss. Föräldern säger att de hemma ser att barnet inte mår bra, 
säger sig ha varit dum och slår sig själv i huvudet. Föräldern hör hur andra barn 
kommenterar det egna barnet med negativa omdömen vid hämtning på 
eftermiddagarna. Föräldrarna efterlyser ett bättre samarbete med förskolan och 
samtal om hur man kan arbete gemensamt för att skapa en bättre miljö för barnet.  
Genom deras arbete i hemmet menar de att det blir det stora skillnader i bemötandet 
i hemmet och förskolan. Själva arbetar de t.ex. med att vara observant på barnet och 
försöka förebygga situationer där barnet riskerar att misslyckas. De har inte lyckats 
kommunicera detta och de menar att kunskapsnivån kring barn med den här typen 
av svårigheter inte är hög nog inom deras förskola. Den intervjuade föräldern är 
kritisk till kompetensen och resurserna inom förskolan när det gäller barn i behov av 
särskilt stöd. Situationer med stora barngrupper, stressiga matsituationer framhålls 
särskilt. Föräldern är också kritisk till vilka metoder som används, t.ex. olika typer av 
belöning och straff som kan vara att få en guldstjärna alternativt att sitta i soffan och 
ha tråkigt, tillsägelser i efterhand m.m. På min fråga om tydliggörande pedagogik 
skulle vara bra svarar föräldern ”tydlighet är väl alltid bra, men vad hjälper det när ett 
barn hamnar i affekt och slåss eller springer iväg?” (personlig kommunikation, 20 
april, 2016). 
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Föräldern upplever också att i kontakten mellan förskolan och kommunen mest 
verkar vara fokus på barn med språkförsening och/eller autism och att metoder för 
att möta barn som är utagerande och impulsiva verkar saknas. Denna bild bekräftas 
delvis av den intervjuade barnpsykiatriska experten som tror att metodutveckling just 
nu främst inriktats mot barn med tal- och språkstörning och barn inom 
autismspektrat. 

4.2.4 Är förekommande metoder utvärderade utifrån forskning eller 
beprövad erfarenhet? 

Jag har i mina intervjuer och i min studie av olika metoder sökt svar på om använda 
metoder är utvärderade utifrån forskning och/eller beprövad erfarenhet.  

En av de metoder som jag har kunnat urskilja att den används i alla de tre 
kommunerna är Tecken som stöd som användes i flera särskilda grupper för barn 
med tal- och språkstörning. En av informanterna visste att denna metod var 
utvärderad av Arvidsson m.fl. (2013) och visat goda resultat i arbetet med barn med 
språkförsening.   

Tillämpad beteendeanalys (TBA) förekommer i en verksamhet i en av kommunerna. 
Denna metod är den typ av behandling som är bäst vetenskapligt dokumenterad när 
det gäller barn med autism.  

Den andra metod som nämns i intervjusvar är TEACCH-metoden, eller den svenska 
varianten Tydliggörande pedagogik. Denna metod är som tidigare redovisats 
utvärderad av Arvidsson m.fl. (2013) och visat måttlig till stark evidens i arbete med 
autistiska barn. Den informant som beskrev detta program kunde också hänvisa till 
var man kunde finna en utvärdering av metoden.  

”Tydlighet och struktur” är ett begrepp som återkommer hos alla elevstödschefer och 
även förskolechefen. Det är dock ingen egen utvärderad metod i sig, men de 
informanter som anförde detta ansåg att det finns en beprövad erfarenhet som talar 
för att det finns en positiv effekt. 

Reggio Emiliapedagogik nämns även som en pedagogisk inriktning som flera 
bedömer som lämplig även för barn i behov av olika former av stöd. Detta utifrån det 
man betecknar som tydlighet och även utifrån dokumentation som är ett viktigt 
inslag i denna pedagogiska inriktning. Ingen informant anförde dock att de kände till 
någon utvärdering av denna pedagogik som metod utifrån de tankar som framfördes i 
intervjuerna. 

Förskollärarna talade om mindre grupper som en viktig förutsättning för ett bra 
arbete med barn med NPF för att kunna möta deras behov. Detta är inte en metod i 
sig utan mer en förutsättning för att kunna tillämpa de pedagogiska metoder som 
dessa pedagoger ansåg nödvändiga. Båda dessa informanter menade att erfarenhet 
bland alla pedagoger de mött talade för att detta var en av de allra viktigast 
förutsättningarna för dessa barns utveckling och lärande. 

 Resultatsammanfattning 4.3

De intervjuade cheferna för elevstödet inom förskolan är eniga om att barn som får 
stöd är de som på olika sätt har svårt med socialt samspel och barn med 
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språkförsening. Den vanligaste stödåtgärden riktad till förskolor och förskoleklass är 
personalförstärkning, men det är en mycket restriktiv tilldelning enligt 
förskollärarna. Alla framhåller vikten av metodfrågor och att extra personal inte alltid 
är till så stor hjälp om de inte har kunskap om metoder. En av elevstödscheferna 
uttrycker att välfungerande förskolemiljöer ofta kommer ganska långt på egen hand i 
att stödja barn med olika svårigheter och att det är först när man uttömt alla sina 
resurser som man söker hjälp centralt. 

Alla kommuner har särskilda barngrupper för barn med någon form av 
språkförsening, i den kommunala verksamheten dock enbart blandade grupper där 
det även finns barn med normal talutveckling. I dessa grupper går dock endast de 
barn som har de allra största svårigheterna. Inkludering är mål och rätt metoder och 
arbetssätt anförs som medel för att lyckas. I intervjuerna uttrycks dock få specifika 
metoder eller arbetssätt utifrån dessa barns särskilda behov. De specifika metoder 
som användes var i flera fall utvecklade för autistiska barn, men man antog att de 
metoderna var bra även för andra barn.  

Den intervjuade föräldern var kritisk till att kunskapsnivån om ADHD var för låg och 
menade att detta verkade vara den mest bortglömda gruppen när det gällde metoder.  

Den intervjuade förskolechefen betonar de ekonomiska begränsningarna när det 
gäller möjligheter till personalförstärkning och mindre grupper som ofta efterfrågas. 
Kring metodfrågor framhåller flertalet av de intervjuade att tydlighet och struktur är 
något som verkar hjälpa de flesta barn. Vikten av att pedagogerna har hög kompetens 
och att de stannar kvar så att barnen får kontinuitet betonas också.  

Förskollärarna säger sig ibland ha blivit erbjudna enstaka kurstillfällen eller 
föreläsning som kompetensutveckling. I övrigt är det råd och stöd från 
specialpedagoger som förväntas stå för kompetensutveckling. Förskollärarna 
uttrycker svårigheter att klara uppgiften att jobba inkluderande och ge alla barn det 
stöd och tid de behöver. De menar att mindre barngrupper skulle vara en viktig 
förutsättning för att lyckas oavsett diagnos. Inte sällan kommer både gruppen och det 
enskilda barnet i kläm. 

 Analys  5.

Jag har analyserat mina resultat utifrån mina forskningsfrågor och jag har lagt 
särskild vikt vid om informanterna anser att arbetssätt eller metoder som används är 
relevanta och om de menar att dessa bygger på forskning alternativt en beprövad 
metod som utvärderats. Jag även försökt bedöma om det föreligger samstämmighet 
eller stora skillnader mellan svaren från personer i samma befattning i de tre olika 
kommunerna liksom samstämmigheten mellan informanter inom samma kommun.  
Jag har även velat lyfta olika personers tankar kring hur stödåtgärder kan utformas 
och relaterat till teoretiska perspektiv och begrepp. 

Jag har i intervjusvaren funnit att i väsentliga delar är samstämmigheten mellan 
svaren från elevstödscheferna stor utifrån båda mina forskningsfrågor. Även mellan 
förskollärarna har jag funnit en stor samstämmighet i svaren. De övriga 
informanterna har varit ensamma i sin kategori och har därför inte kunnat jämföras 
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på samma sätt. De har dock kunnat bekräfta det elevstödschefer och förskollärare på 
många punkter men de har även kunnat tillföra studien fler tankar kring metoder. 

 Vilka barn får stöd i de undersökta kommunerna? 5.1

Utifrån min första forskningsfråga om vilka barn som får stöd i förskola och 
förskoleklass finns en stor samstämmighet om att det är barn med ganska stora 
svårigheter. Även om små barn inom förskolan ofta inte får diagnoser så är de barn 
som får extra resurser/stöd av något slag sannolikt barn som senare kommer att få en 
eller flera diagnoser. En grupp utmärker sig och det är barn med språkförsening. 
Barngrupper med särskild inriktning verkar enbart finnas som Tal- och 
språkavdelningar. Barn med specifik språkstörning är enligt Ek (2015) en mycket 
liten grupp. I dessa särskilda undervisningsgrupper verkar det enligt hennes 
forskning vara så att man placerar barn även med många andra svårigheter. Över 90 
% av barnen i sådan grupp som undersöktes i ett forskningsprojekt visade sig senare 
få andra primära diagnoser. Kanske sker detta för att Tal- och språkgrupper är de 
enda särskilda grupper som finns? Det kan finnas en tendens att lyfta just denna sida 
av ett barns svårigheter om det är den enda möjligheten att få den hjälp man tror att 
barnet behöver.  

Den restriktiva tilldelning av extra resurser och de fåtaliga särskilda grupper som 
finns för barn inom förskola och förskoleklass kan ses som ett uttryck för det att 
inkludering är det centrala begrepp som all utformning av pedagogiska miljöer och 
val av specialpedagogiska metoder har som utgångspunkt. Inkludering utgår från 
samma teoretiska perspektiv som Nilholms (2007) kritiska perspektiv med krav på 
att miljön och kraven ska anpassas eftersom alla är olika och måste bemötas utifrån 
den man är. Särlösningar ska då undvikas och tillhörigheten i gruppen blir viktig 
även som en del i den pedagogiska miljön. Detta ger även en koppling till ett 
sociokulturellt perspektiv där barnet i behov av särskilt stöd får en del av sina behov 
tillgodosedda av gruppen. Detta synsätt blir särskilt tydligt i de blandade Tal- och 
språkgrupper som består av hälften barn med normal talutveckling. Dessa barn 
benämns ibland även ”dragarbarn”. 

 Arbetssätt och metoder som används 5.2

Mot bakgrund av att samtliga elevstödschefer betonar kunskap om arbetssätt och 
metoder som förutsättning för att på ett bra sätt kunna jobba med inkludering så är 
det intressant att ställa detta mot vilka metoder och arbetssätt som används och hur 
mina informanter tänker kring dessa. Jag har också velat analysera om man baserar 
sitt arbetssätt eller metod på någon beprövad metod som utvärderats och vad olika 
metoder arbetssätt utgår från för teoretiskt perspektiv. Jag funnit att specifika 
metoder eller arbetssätt utifrån barns olika behov sällan uttrycktes i intervjuerna. De 
metoder som hänvisades till var alla utarbetade för autistiska barn eller barn med 
språkstörning, men man antog att de metoderna var bra även för andra barn.  Flera 
av dessa metoder är utvärderade vetenskapligt, dock utifrån arbete med barn med 
vissa diagnoser.  

Kring Tydliggörande pedagogik hade en kommun en fortbildningsdag för alla 
pedagoger inom förskolan. I denna kommun säger man sig vilja använda metoden för 
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alla barn i hela kommunen och tror att den är bra för alla. För detta har man dock 
inget forskningsstöd såvitt jag kunnat finna, men det kan naturligtvis vara sant ändå.   

Inga metoder framkom i intervjuerna när det gäller arbete med barn som uppvisar 
svårigheter som tyder på ADHD, detta trots att denna grupp enligt forskningen är 
den största gruppen bland de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Både 
central och lokal nivå uttryckte att det var stora problem med utagerande och 
impulsiva barn som uppvisade symtom på ADHD men ingen, mer än föräldern, 
framförde dock några tankar kring arbetssätt och metoder för att stötta och hjälpa 
dessa barn.  

Alla de använda metoderna skulle kunna uttryckas som kompensatoriska 
pedagogiska metoder och kopplas till Nilholms (2007) kompensatoriska perspektiv.  
Detta beror dock på i vilket sammanhang de tillämpas och hur de används.  

Flera av de i forskningsgenomgången beskrivna metoderna kan även hänföras till det 
behavioristiska perspektivet och bland de av mina informanter beskrivna metoderna 
är ett tydligt exempel på detta Tillämpad beteendeanalys som uttalat bygger på 
Skinners metoder. I uttalad motsättning till Skinner finns på den andra sidan 
lågaffektivt bemötande som utgår från ett tydligt sociokulturellt perspektiv där barn 
vill samspela med och följa vuxna. De övriga beskrivna metoderna är svåra att föra in 
under dessa teoretiska perspektiv då de snarare kan betecknas som olika slags 
alternativa språk för barn som saknar ett åldersadekvat talspråk. 

”Tydlighet och struktur” är ett begrepp som återkommer hos alla elevstödschefer och 
även förskolechefen när man tala om metoder som är särskilt bra för barn med NPF. 
Här kan de få stöd av Gerland och Aspeflo (2015) menar att det gäller att vara 
extremt konsekvent, oerhört empatisk, väldigt tydlig och mycket närvarande. De 
säger dock också att när det ändå misslyckas måste vi vara beredda på att se vår egen 
del i det hela. Jag har beskrivit att en kommun har tagit detta ett steg längre och 
fortbildat alla pedagoger inom förskolan i metoden Tydliggörande pedagogik, den 
svenska varianten av TEACCH-metoden avsedd för autistiska barn. Man anser att 
denna metod är bra för alla barn, men den förälder jag intervjuat säger att tydlighet 
väl är bra, men undrar samtidigt vad det är för hjälp när ett barn hamnar i affekt och 
slåss eller springer iväg. Att då hålla fast vid tydliga strukturer och att vara för 
konsekvent kan istället leda till att situationen förvärras. Även metoder som mer 
tydligt bygger på Skinners teorier med straff och belöning nämns av föräldern som 
förekommande i form av ”sitta på soffan och ha tråkigt” alternativt belönas med 
guldstjärna. Även denna metod menade föräldern hade negativ effekt på barnet som 
hade svårt att hantera impulsivitet. Föräldrarna själva byggde istället sitt bemötande 
på flexibilitet och att förebygga de situationer där barnet tappade kontrollen. Det 
förhållningssätt föräldrarna lutar sig mot utgår från Greene (2014) som bygger på ett 
sociokulturellt perspektiv. Denna skillnad i val av metod att möta barnet bottnar 
alltså i en skillnad i teoretiskt perspektiv hos de olika metoderna. 

I intervjuerna framkommer också att två av kommunerna har en tydlig inriktning 
mot Reggio Emiliapedagogik som man för fram som bra för barn med NPF. Denna 
pedagogik har som ett viktigt inslag att barn ska erbjudas att välja aktiviteter, något 
som inte anses särskilt enkelt för barn med svårigheter inom det neuropsykiatriska 
spektrat. Detta skulle då kunna motverka de positiva effekter av den tydlighet i 
materialpresentation som pedagogiken anses ha. Om även Reggio Emiliapedagogiken 
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ska inordnas i någon av de teoretiska perspektiv jag använt så är det tydligt inom ett 
sociokulturellt perspektiv.  

 Förskollärarna önskade mindre grupper 5.3

Förskollärarna talade båda två om mindre grupper som en viktig förutsättning för ett 
bra arbete med barn med NPF för att kunna möta deras behov. Detta är inte en 
metod, mera en kunskap om krav på stödjande miljöer som jag har betecknat som 
”pedagogers tysta kunskap”. Deras tankar stöds dock även av forskning som bl.a. 
Gillberg och Gillberg (2015) presenterar samt Skolverkets (2016) kartläggning av 
aktuell forskning kring barngruppers storlek där det framkommit att detta är mer 
avgörande för pedagogisk kvalité än personaltäthet i sig. Redan förskolebarn är enligt 
Gillberg och Gillberg (2015)  ofta är mycket medvetna om sin funktionsnedsättning. I 
förskolan blir uppmärksamhetsproblemen och koncentrationsproblemen enligt 
författarna uppenbara genom att barnet inte klarar av en större grupp. 
Distraktionsmomenten blir så många att koncentrationsförmågan inte räcker och 
beteendet blir överaktivt, desorganiserat och ofta utan målinriktning. Här pekar 
forskarna på behovet av grupper med färre barn för att möta dessa barns behov. 
Barngruppernas storlek inom förskolan är en fråga som den senaste tiden lyfts av 
både forskning och politik som en mycket viktig fråga, särskilt för små barn. Gillberg 
och Gillbergs forskning visar hur det är särskilt viktigt för den barngrupp som 
uppvisar de svårigheter som denna studie handlar om. Skolverket (2015) har gett ut 
en kunskapsöversikt, Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning – En 
sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014. Där sägs 
även att frågan om var gränsen går mellan vad som anses som normalt eller 
avvikande har att göra med barngruppernas storlek. När gruppen blir större ökar 
kraven på barnen och man tolererar mindre variationer. Detta skapar en målkonflikt 
gentemot målsättningen att alla barn ska gå tillsammans och den inkluderande 
hållning som hela tiden varit en viktig princip inom förskolan. Jag kan se att detta 
åskådliggör det dilemmaperspektiv som Nilholm (2007) beskriver som en 
kompromiss mellan ett kompensatoriskt perspektiv, där problem ligger hos 
individen, och ett kritiskt perspektiv där miljön bör anpassas efter individernas 
olikheter. Barngruppens storlek kan då ses som en faktor som har betydelse för var 
balanspunkten i detta dilemma hamnar. Med större grupper kommer det 
kompensatoriska perspektivet att dominera över det kritiska då möjligheten att 
hantera skillnader minskar.  

Valet att arbeta med mindre grupper ligger dock utom räckhåll för pedagogerna inom 
förskola och förskoleklass. Det var dock något som de båda såg som den viktigaste 
förutsättningen för att kunna möta barn som behöver mer. Här kunde jag se den 
tydligaste skillnaden mellan å ena sidan förskollärarna plus föräldern och å andra 
sidan informanterna i chefsställning vilka inte tog upp detta. Jag kunde se denna 
skiljelinje i alla tre kommunerna.  
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 Diskussion 6.

 Metoddiskussion 6.1

Det område jag valt för min studie är omfattande och den gör inte anspråk på att ge 
annat än en bild av olika synsätt och metoder för särskilda stödinsatser inom 
förskolan och förskoleklass utifrån några nerslag i tre kommuner. Dock tror jag att de 
likheter jag kan se mellan de tre kommunerna indikerar att mina resultat kan vara 
representativa för flera kommuner än dessa. Jag har i analysen av intervjusvaren 
funnit att samstämmigheten i väsentliga delar mellan svaren från elevstödscheferna 
är stor utifrån båda mina forskningsfrågor. Även mellan förskollärarna har jag funnit 
en stor samstämmighet i svaren. Detta kan ses som ett tecken på att de svar jag fått 
på ett någorlunda trovärdigt sätt speglar en bild av arbetssätt och metoder i de tre 
kommunerna och en försiktig tolkning är att svaren även i andra kommuner skulle se 
ut på liknande sätt. Svar från olika informanter inom en och samma kommun skiljer 
sig en hel del från varandra, men dessa skillnader uttrycks på ett likartat sätt vilket 
även detta ger en viss trovärdighet åt studien.   

För att få en mer heltäckande bild skulle det krävas fler intervjuer, främst med 
personer ute i verksamheterna. Det skulle även kräva en studie av hur organisationen 
ser ut i kommunerna och i vilken utsträckning man tillför extra resurser i någon form 
till de barn som avhandlas i denna studie. Jag har tidigare, med hänvisning till 
Bryman (2011), framfört att denna studie i någon mån även utgår från en kvantitativ 
analys och att det inte behöver finnas någon tydlig skiljelinje mellan en sådan och en 
kvalitativ analys. En fördjupad studie skulle sannolikt förstärka den mer kvantitativt 
inriktade ansatsen i denna undersökning då den i högre grad skulle betona 
jämförelser mellan kommuner och genom statistisk visa i vilken utsträckning man 
har samma kriterier för stöd eller använder samma metoder och arbetssätt. Samtidigt 
skulle även den kvalitativa analysen kunna fördjupas då fler synsätt och metodval 
skulle kunna komma fram på ett mer utvecklat sätt. 

En viktig del i denna undersökning har varit att lyfta olika personers tankar om hur 
arbetssätt och stödåtgärder kan utformas och organiseras. Det är ett område som är 
stort och svårt att formulera enkla svar på. För att så långt möjligt säkerställa 
giltigheten har jag har försökt ge alla informanter god tid att pröva sig fram och jag 
har vinnlagt mig om att inte vara ledande i mina följdfrågor. Dock kan sådant aldrig 
uteslutas i en intervjuundersökning som denna. Det kan även finnas sådant som 
informanterna glömt eller inte bedömt som relevant. 

Olika sätt att organisera och utforma stöd bygger på skilda teoretiska perspektiv. Jag 
har tidigare nämnt att Ekengren och Hinnfors (2012) menar att sådana tankar kan 
systematiseras för att för att få syn på olika typer av idékomplex utifrån olika 
teoretiska perspektiv. Jag har i min analys velat pröva några metoder som används 
utifrån olika teoretiska perspektiv som jag behandlat i kap. 2.2. 

 Resultatdiskussion 6.2

Min undersökning har haft som syfte att lyfta fram teorier om barn med NPF och 
metoder och arbetssätt som tillämpas i arbete med dessa barn. Jag har velat 
undersöka vilka barn som får särskilt stöd inom förskola och förskoleklass i tre 
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kommuner och även vilka särskilda metoder och arbetssätt som förekommer i arbete 
med barn och vad som kännetecknar dessa metoder. Med de begränsningar som 
studien har så kan jag ändå reflektera över vissa mönster jag sett. 

6.2.1 Går det mode i diagnoser? 

Ett resultat som jag sett i min studie är att Tal- och språkstörning intar en 
särställning på så sätt att det verkar vara enbart är utifrån denna diagnos som man 
bildar särskilda grupper inom förskolan. Samtidigt vet vi från Ek m.fl. (2012) att det 
under denna beteckning samsas barn med en mängd olika svårigheter som kan yttra 
sig som en språkförsening. Man kan fundera över detta utifrån inkludering som det 
teoretiska perspektiv som är normen men som man ibland tvingas avvika ifrån. 
Motivet för detta avsteg är tydligt uttalat utifrån att man anser sig behöva arbeta med 
speciella kompensatoriska metoder och träningsprogram med dessa barn, t.ex. 
Tecken som stöd, Tillämpad beteendeanalys eller Tydliggörande pedagogik. Den 
fråga man kan ställa är om även andra grupper skulle behöva specifika 
träningsmetoder och om man träffar rätt utifrån att grupperna enligt forskning 
egentligen är blandade med olika diagnoser. Dessa särlösningar visar också på 
dilemmat mellan det kompensatoriska och det kritiska (inkluderande) perspektivet 
(Nilholm, 2007). 

Med tanke på den stora andel av alla barn som bedöms ha någon form av NPF, 
sannolikt över 5 % enligt Broberg m.fl. (2015), känns det viktigt att dessa barn 
verkligen får sina behov tillgodosedda genom att pedagogerna har både tid och 
”pedagogiska verktyg” i form av goda metoder för att klara detta. I min studie fanns 
dock överlag få tankar om metoder som var användbara för de barn som studien 
avser i den miljö de befinner sig. Inga metoder eller arbetssätt framkom i 
intervjuerna med personal inom förskolans eller förskoleklassens organisation när 
det gäller arbete med barn som uppvisar svårigheter som tyder på ADHD. Jag 
uppfattar utifrån min undersökning dessa barn som den mest bortglömda gruppen 
när det gäller metoder och arbetssätt, trots att den är den största inom gruppen NPF 
och dessutom den grupp som ger störst ”problem” i barngrupper. ”Vart tog dom 
vägen?” är en kommentar från en intervjuad förälder som undrar över kontrasten 
mellan debatten i samhället om t.ex. ADHD som vanligt förekommande och 
frånvaron av beredskap i förskolan som föräldern mött för sitt eget barn.  

Även Gerland och Aspeflo (2015) menar att det finns en risk att, när man väl har 
börjat bli uppmärksam på något, lätt kan se det överallt och att det går mode i vissa 
diagnoser, de blir trendiga. 

6.2.2 Planer och verklighet 

Alla de tre undersökta kommunerna har välstrukturerade och omfattande 
elevhälsoplaner där alla steg finns beskrivna för var beslut tas och hur olika processer 
går till. Texterna utgår tydligt från Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014). 
Detta är förstås bra, men något ”hur” besvaras knappast alls. Istället verkar ansvaret i 
allmänhet ligga på den enskilda förskolan och ytterst på förskolläraren att lösa 
svårigheter utan extra resurser. Det är först när man uttömt sina resurser och då 
barnet även har tydliga, väldokumenterade medicinska svårigheter som det kan vara 
aktuellt att tillskjuta extra resurser. Inkludering är ledord, men det blir förskollärarna 
som ska klara att möta alla barns behov, ofta utan några extra resurser eller starkt 
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metodstöd. Detta trots att alla elevstödschefer framhåller metoder och arbetssätt som 
centrala för att lyckas med inkludering. 

Utifrån studien kan jag konstatera att den helt övervägande delen av barn med 
svårigheter inom NPF (liksom övriga barn med svårigheter som utvecklingsförsening, 
fysiska handikapp m.m.), går i vanliga ofta stora barngrupper i förskola och 
förskoleklass. I den mån det finns särskilt stöd består oftast av en resursperson riktad 
specifikt till barnet eller till barngruppen. Metoddiskussionen utifrån barns olika 
svårigheter verkar oftast vara svag. Mina intervjusvar är fattiga på svar om metoder 
och arbetssätt överlag. Det finns antydningar här och där, men det är få som bygger 
på någon forskning utifrån olika specifika svårigheter och kunskapen om metodernas 
funktion är låg även när det gäller sådana som används. Trots detta får ändå många 
av dessa barn uppleva en god miljö tack vare skickliga pedagoger som har egna 
kunskaper och som gör storverk i vardagen. Om detta skrivs böcker och några sådana 
har jag läst under min utbildning. Vad som behöver talas mer om är 
förutsättningarna för att klara detta.  

6.2.3 Vilka verktyg har pedagogerna? 

Sandberg och Norling (2014) beskriver att det finns mycket lite forskning om vilka 
metoder som ändå faktiskt används i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. 
Personalen har ofta även ont om tid och utbildning för att hinna med och kunna 
reflektera, diskutera och dokumentera metoder i allmänhet och för barn i behov av 
särskilt stöd i synnerhet. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling är stort och 
en nödvändighet om inte den tysta kunskap som författarna anser finns hos 
pedagogerna inom förskolan, ska försvinna. Denna kunskap måste förankras och 
utvecklas i både teori och praktik anser dessa författare. En sådan kunskap skulle 
t.ex. kunna vara betydelsen av mindre barngrupper, något som ständigt påpekas av 
pedagoger och som uttrycks av förskollärarna även i denna studie. 

Vad händer barn som inte får den hjälp de behöver? Varför är det så viktigt att det 
finns närvarande och lyhörda pedagoger som har tid att se barn som behöver mer? 
Hur kan stödinsatser utformas så att barn får den hjälp de behöver och finns det alls 
metoder som fungerar? Björck- Åkesson (2014) menar att medicinska diagnoser 
nästan aldrig har direkt koppling till val av pedagogiska metoder och pedagogiska 
metoder kan mycket sällan eliminera en diagnos. Som exempel på stödjande miljöer 
tar Broberg m.fl. (2015) i sin forskning om stödjande faktorer upp kamratrelationer 
och en tolerant och förstående förskolemiljö som en mycket viktig faktor för dessa 
barns utveckling. Det kan då handla om att kunna hantera den mycket känsliga delen 
med bemötande från kamrater. När det gäller skyddande faktorer hos barnet självt 
nämns bl.a. god självkänsla som förstås stärks om barnet känner att det klarar saker i 
förskolan. För att klara att ge barnen detta krävs pedagoger som har möjlighet att 
vara närvarande i leken och som kan den svåra konsten att stödja och leda så att 
leken tar konstruktiva banor. Skolverket (2015) skriver i sin rapport att 
undersökningar har visat att barn med svårigheter i samspel och barn med 
svårigheter i sin tal- och språkutveckling inte har lika många vänner som andra barn. 
De blir sällan valda av kamrater och de får då också färre möjligheter att utveckla sin 
sociala kompetens. De får också mindre möjligheter att uppleva samhörighet med 
vänner. Även här ställs stora krav på närvarande pedagoger som kan stödja barnens 
samspel med andra barn. Att klara utmaningar som de här beskrivna menar jag är 
exempel på arbetssätt som utgår från ett kritiskt perspektiv där det inkluderande 
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arbetssättet blir tydligt när det är som bäst. Problemet blir då vilka förutsättningar 
som ges till pedagogerna. Skolverket har nu kommit med nya riktlinjer för 
barngruppers storlek, särskilt för yngre barn utifrån forskning om betydelsen av 
detta. Detta stämmer även överens med vad förskollärarna säger. 

6.2.4 Att möta barns behov 

Föräldern belyser frågan om hur kunskaper kommer fram och sprids. När förskolan 
och skolan inte möter upp med kunskaper och arbetssätt på ett tydligt sätt så 
hänvisas föräldrar ofta till ”nätet” som kunskapskälla. Här träffar de förhoppningsvis 
på seriösa föräldranätverk och föreningar t.ex. Föreningen för Asperger och Autism, 
men det finns även en uppsjö av bloggar och Facebook-sidor där ibland hemmagjorda 
teorier formas och sprids. Samtidigt är det inte ovanligt att föräldrar har skaffat sig 
större kunskaper kring det egna barnets specifika svårigheter än de professionella 
som föräldrarna möter.  

Den svenska förskolan och skolan (där förskoleklassen finns) ska enligt läroplaner 
och styrdokument arbeta inkluderande och möta alla barns behov. Jag har tidigare 
tagit upp olika teoretiska perspektiv som kan ställas mot varandra: Nilholms kritiska 
perspektiv ställs mot det kompensatoriska perspektivet som utgår från diagnoser och 
korrigering av individen. Behaviorism, där individen maximerar sin egen 
tillfredsställelse, ställs mot ett sociokulturellt perspektiv där individen utvecklas i 
samspel med andra människor. Flera av de metoder som utarbetas för barn med NPF 
bygger dock på Skinners behavioristiska teorier och de används som 
kompensatoriska hjälpmedel. Samtidigt vet vi från utvärderingar att flera av dessa 
metoder enligt Skinner, med belöning alternativt utebliven belöning (sällan straff 
numera), fungerar och hjälper vissa barn. Man skulle kunna vara kritisk och säga att 
även om sådana metoder fungerar så strider de mot de tankar kring etik och barns 
egna rättigheter att utvecklas som en unik person. Men precis som i Nilholms 
dilemmaperspektiv är verkligheten sällan svartvit och dessa barn behöver all hjälp de 
kan få, både kompensatoriska åtgärder och en inkluderande omgivning med skickliga 
pedagoger som kan möta deras behov på många olika sätt och som får de rätta 
förutsättningarna att kunna göra detta.  

 Slutsatser 7.

”Stöd - hur och till vem?” är rubriken på min studie. Syftet med studien var att 
undersöka metoder och arbetssätt för att stödja barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom förskola och förskoleklass. Frågeställningarna var 
inriktade mot vilka barn som får stöd, vilka metoder som används och hur olika 
metoder är tänkta att fungera, hur de utvärderas och för vilka barn de är avsedda. 
Trots att inkludering är mål och rätt metoder och arbetssätt anförs som medel för att 
lyckas med denna, uttrycks i intervjuerna få specifika metoder eller arbetssätt utifrån 
dessa barns särskilda behov. De specifika metoder som användes var i flera fall 
utvecklade för autistiska barn, men man antog att de metoderna var bra även för alla 
barn. Tal-och språkstörning intog en särställning medan barn med ADHD verkade 
vara den mest bortglömda gruppen när det gällde metoder. Förskollärare som direkt 
mötte barnen menade att mindre barngrupper var en viktig förutsättning för att 
lyckas oavsett diagnos. 
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Skolverket (2015) betonar att huvudmannen och förskolechefen har ansvar för att 
varje barn får det stöd barnet behöver för utveckling och lärande. Huvudmannen är 
också skyldig att följa upp att detta sker. Skolinspektionen lägger stor vikt vid att 
granska likvärdigheten inom skola och förskola och även hur uppföljning och 
utvärdering sker. En fråga är vad man utvärderar mot. Hur bedömer man om 
åtgärder har effekt och hur vet man att man inte borde gjort annorlunda? Min studie 
har visat att både aktiva förskollärare och förälder ser verksamheter där barn med 
NPF inte alltid får sina behov tillgodosedda på ett bra sätt.  

 Behovet av fortsatt forskning 7.1

En slutsats som Skolverket (2015) avslutar sin rapport med lyder:  

Genomgången har visat särskilt stora behov av mer kunskap inom flera områden. När det gäller 
såväl barn, elever som vuxna med funktionsnedsättning saknas överlag forskning om hur 
skolan/utbildningen kan förstå, möta och stödja lärandet i respektive kontext. Särskilt gäller 
detta förskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Skolverket, 2015, s.170).  

Även jag har under mitt arbete sett att detta är ett forskningsfält där det ännu återstår 
mycket att göra för att ge ett tydligt stöd till praktiken i val av arbetssätt, metoder och 
hur stöd ska utformas och organiseras. Verksamhetsnära forskning, där även den 
tysta kunskapen hos pedagoger lyfts fram, skulle vara ett intressant forskningsfält.  

Det finns idag en ganska omfattande forskning kring hjärnans funktion och olika 
former av avvikelser i dess olika delfunktioner. Synen på olika neuropsykiatriska 
diagnoser har de senaste åren förändrats så att man nu mer ser likheter och 
överlappande diagnoser inom det man kallar ESSENCE-paraplyet. Denna forskning 
borde kunna ge underlag till en bredare och mer nyanserad pedagogisk forskning för 
att finna bra förhållningssätt, metoder och arbetssätt inom förskola och förskoleklass 
för att möta de behov som barn med dessa svårigheter har. 

Pedagogers tysta kunskap behöver också formuleras och lyftas bl.a. inom det område 
som denna studie behandlar Det skulle kunna ske i verksamhetsnära forskning där 
även de aktiva pedagogerna själva är medforskare. Denna typ av forskning talas en 
del om och jag hoppas att det kommer igång många sådana forskningsprojekt 
framöver. Istället för att forska om förskolan utifrån så skulle sådan forskning utgå 
från de frågor som pedagoger själva ställer sig utifrån sin egen praktik och sina möten 
med barn. Det är sannolikt just i dessa möten som de viktigaste metoderna är att 
finna.  
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Bilaga 1 - missivbrev 

Förfrågan om att få genomföra en intervju inför mitt examensarbete 
inom ramen för förskollärarutbildningen. 

Information om undersökning av olika specialpedagogiska metoder i 
arbete med barn som uppvisar svårigheter som kan förmodas ha 
koppling till neuropsykiatriska tillstånd. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som jag avser att 
genomföra med hjälp av intervjuer av dels yrkesaktiva inom förskolan och dels 
specialteam, kunskapscentra och forskare. 

Mitt namn är Ann Nordström Laukkanen och jag studerar sista året på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Denna uppsats gör jag som mitt 
avslutande självständiga arbete. 

Syftet med min studie är att försöka urskilja teoretiska utgångspunkter för de olika 
arbetssätt med dessa barn som jag kan finna i undersökningar ute i olika 
verksamheter. Jag ser min undersökning som viktigt då förskollärare idag ofta 
lämnas åt sina egna tankar för att försöka hitta metoder att möta barn med olika 
svårigheter. Med bättre teoretiskt underlag och tydliga redovisningar av metoder som 
enligt forskning och/eller beprövad erfarenhet fungerar, skulle det underlätta för 
både barn och pedagoger att hitta bra arbetssätt. 

Mina datainsamlingar kommer att göras med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. 
Intervjuerna beräknas ta c:a 30 minuter. Jag kommer att översända frågorna i förväg 
och jag kommer att ge tillfälle till skriftlig korrigering om jag missuppfattat något. 
Efter avslutat arbete kommer jag att översända den färdiga uppsatsen till alla 
deltagare i undersökningen. 

I mitt arbete kommer jag att tillämpa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Jag kommer att bearbeta och hantera det insamlade materialet för att avidentifiera 
vilka personer, förskolor och institutioner det gäller. Intervjusvaren kommer endast 
att användas av mig personligen inom ramen för mina studier till förskollärare och 
inte i något annat sammanhang. Svaren och eventuellt känslig information kommer 
jag endast att spara tills mitt arbete är färdigställt, därefter kasserar jag 
informationen.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.   

 

Ann Nordström Laukkanen  Handledare: Margareta Sandström  

Telefon: 073- 566 38 26 Telefon: 021- 107 017  

E-post: ann_nordstrom_@hotmail.com  E-post: margareta.sandstrom@mdh.se  

 

Rönninge/2016-04-20 

/Ann Nordström Laukkanen/   
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Bilaga 2 – intervjufrågor   

 

Centralt elevstöd  

Jag har intervjuat tre chefer för elevstöd, centralt placerade i tre olika kommuner.  

1. Vilka är de vanligaste svårigheterna som man kan uppfatta hos förskolebarn 
som antas befinna sig inom det spektrum som kallas neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar?   

2. I vilka former kan man rikta särskilda insatser, t.ex. extra personalresurs, 
metodfrågor, gruppstorlek, särskilda barngrupper?  

3. Är det någon speciell svårighet eller grad av svårigheter där du skulle förorda 
att man skapar särskilda grupper för barn med samma svårigheter för att 
kunna arbeta mer riktat?  

4. Finns det olika metoder/arbetssätt som du menar är speciellt väl anpassade för 
barn med olika svårigheter inom NPF? I så fall, kan du beskriva dem och de 
mest centrala inslagen i metoderna/arbetssätten?   

5. Finns det någon utvärdering/forskning kring resultat utifrån de metoder/ 
arbetssätt man använder?  

 

Förskolechef  

Jag har intervjuat en förskolechef som är chef för flera kommunala förskolor i en 
kommun.   

1. Vad bedömer du är det vanligaste skälet till att barn behöver särskilt stöd? 

2. Vilken möjlighet har förskolan att omfördela resurser inom sin egen 
verksamhet? Vilket annat stöd kan personalen på en avdelning få? 

3. Finns det olika metoder/arbetssätt som du menar är speciellt väl anpassade för 
barn med olika svårigheter inom NPF? I så fall, kan du beskriva dem och de 
mest centrala inslagen i metoderna/arbetssätten?   

4. Finns det någon utvärdering/forskning kring resultat utifrån de metoder/ 
arbetssätt man använder? 

 

Barnpsykiatrisk expert vid barnsjukhus  

För att fördjupa bilden har jag även konsulterat en expert på neuropsykiatriska 
tillstånd hos barn vid ett större sjukhus. Personen ifråga utreder barn där det 
föreligger misstanke om NPF.  

1. Finns det olika metoder/arbetssätt som du menar är speciellt väl anpassade för 
barn med olika svårigheter inom NPF? I så fall, kan du beskriva dem och de 
mest centrala inslagen i metoderna/arbetssätten?   

2. Finns det några metoder/program som riktar sig till föräldrar till barn i 
förskoleåldern?  
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Förskollärare 

Jag har intervjuat två förskollärare som arbetar i kommunala förskolor i varsin 
kommun. Den ena förskolläraren arbetar i förskoleklass och den andra förskolläraren 
arbetar med yngre barn inom förskolan.  

1. Har du tillgång till stöd/handledning om det på din avdelning finns ett barn 
med svårigheter inom t.ex. tal- och språkstörning eller svårigheter som verkar 
falla inom autismspektra alternativt ADHD-liknande svårigheter? 

2. Vilken hjälp kan kommunen erbjuda barn, personal och föräldrar? 

3. Har du som förskollärare rekommenderats (fått utbildning om) eller använt 
metoder/arbetssätt som är anpassade för någon speciell grupp inom detta 
område? I så fall, kan du beskriva dem?  

4. Har du själv några fler tankar om hur man på bästa sätt skulle kunna arbeta 
med barn med de svårigheter som du möter? 

 

Förälder 

Jag har intervjuat en förälder till ett barn mellan 2 och 3 år med svårigheter som 
förmodas ha koppling till ADHD.  

1. Vilka svårigheter upplever du att ditt barn har? 

2. Hur uppfattar du som förälder det stöd som ditt barn erbjuds i förskolan?  

3. Diskuterar och/eller förklarar förskolan vilka pedagogiska metoder de 
använder för att stödja ditt barn?  

4. Hur ser du själv på vad ditt barn skulle behöva i förskolan?  
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Bilaga 3 – ordlista  

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som innebär nedsatta exekutiva förmågor. Svårigheter med 
bl.a. impulsivitet, koncentration, uppmärksamhet och aktivitetsnivå.   

ASD (Autism Spectrum Disorder) – Samlingsnamn för de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom områdena social 
interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga, framförallt autism, 
Aspergers syndrom och atypisk autism.  

Aspergers syndrom – Diagnos inom ASD. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
som innebär svårigheter med bl.a. socialt samspel, kommunikation, 
föreställningsförmåga och kroppsrörelser.  

Atypisk autism – Diagnos inom ASD. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där 
personen har många, men inte alla, kännetecken från någon av diagnoserna inom 
ASD.  

Autism – Diagnos inom ASD. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär 
genomgripande störningar i utvecklingen där både kognitiva och emotionella 
funktioner påverkas. Svårigheter med bl.a. socialt samspel, kommunikation, tolkning 
av information, föreställningsförmåga och känslor.  

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) – Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som innebär svårigheter med bl.a. koncentration och motorik.  

ESSENCE (Early Symptomatic Eliciting Neurodevelopment Clinical Examinations) 
– Paraplydiagnos för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då dessa ofta 
överlappar varandra.  

NPF (Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning) – Samlingsnamn för flera olika 
diagnoser som t.ex. ADHD, Aspergers syndrom, autism och DAMP. Svårigheter som 
beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.  

Specifik språkstörning – Svårigheter med att utveckla talet, utan att det samtidigt 
finns någon annan svårighet. Kan även bero på rent fysiska orsaker.  

 

 

 

 


