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Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger upplever att processen med barn  i 

behov  av  särskilt  stöd  ser  ut  från  ett  upptäckande  till  en  eventuell  stödinsats  och 

uppföljning. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare och fyra barnskötare på fyra olika 

förskolor.  Samtliga  förskolor  var  kommunala  där  två  av  dem  låg  i  norra  Sverige  och 

resterande två i mellersta Sverige. 

 

Vår studie grundar sig i den fenomenologiska teorin, där vi fokuserade på pedagogernas 

upplevelser  och  erfarenheter  och  vi  la  inga  egna  värderingar  i  svaren.  Undersökningen 

visade att det finns både likheter och skillnader mellan de kommunala förskolorna. En tydlig 

likhet som vi fått fram genom våra intervjuer är hur pedagogerna arbetar tillsammans som 

ett helt arbetslag för att stötta varandra i arbetet. En annan likhet är också hur viktigt det 

är  för  pedagogerna  att  det  kommer  in  rätt  stöd  när  deras  kompetens  inte  räcker  till. 

Resultatet  visade  också  hur  viktigt  det  är  att  se  möjligheterna  i  miljön  istället  för 

problemet/problemen hos det enskilda barnet. Undersökningen visade också att en stor 

skillnad var att de förskolorna i norr sökte stöd hos BES (Barn‐ elevhälsa och stödteam), 

medan förskolorna i mellersta Sverige sökte stöd hos enskilda instanser.  
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1. Inledning 

Vi båda har under vår tid som vikarier och under VFU‐perioder stött på barn som är i behov 

av särskilt stöd på olika sätt. Vi finner ett stort intresse för ämnet barn i behov av särskilt 

stöd men saknar relevant kunskap i ämnet och vill därför veta mer. Vi tycker att det är ett 

viktigt område att få kunskaper om inför vår kommande roll som förskollärare. Vi anser 

också att kunskaper på området kan hjälpa oss om vi i framtiden vill vidareutbilda oss till 

specialpedagoger.  Vi  kommer  att  fokusera  på  den  organisatoriska  frågan.  Hur  man 

egentligen går tillväga från det att en pedagog anser att ett barn är i behov att särskilt stöd 

till  att  eventuella  stödinsatser  tillsätts,  hur  arbetet  där  emellan  fungerar,  om  det  finns 

särskilda  rutiner,  handlingsplaner,  åtgärdsplaner,  vems  ansvar  det  är,  om  det  är 

pedagogernas ansvar, huruvida de får stöttning i arbetet, trygghet respektive osäkerhet i 

processen, föräldrasamverkan och om dokumentation och uppföljning sker och i sådana 

fall hur. 

 

Vi  väljer  att  jämföra  våra  resultat  från  två  olika  kommuner  för  att  de  är  två  välkända 

kommuner för oss då det är nuvarande och tidigare hemkommuner. Vi vill också synliggöra 

eventuella likheter och skillnader mellan de kommuner vi studerar.  

 

Vi båda har varit delaktig i uppsatsens alla delar eftersom vi genom det får lära oss mycket. 

Texten  blir  sammanhängande  och  får  en  röd  tråd  genom hela  uppsatsen.  Intervjuerna, 

transkriberingen,  analysen  samt presentationen  av  dem kommer  att  skrivas  individuellt 

under  resultatet  på  grund  av  att  vi  håller  i  varsin  delstudie  och  därefter  tar  vi  del  av 

varandras för att tillägna oss samma kunskaper. 
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2. Bakgrund 

Förskolan är en plats för alla barn. Styrdokumentet  läroplanen för förskolan påpekar att 

förskolans  verksamhet  ska  främja  alla  barns  utveckling  och  lärande.  I  förskolan  ska 

verksamheten utformas utifrån barngruppens  förutsättningar och behov. Verksamheten 

ska ge stöd till de barn som temporärt eller varaktigt behöver utifrån barnets egna behov 

och förutsättningar. Förskolan ska även ha ett samarbete med föräldrarna (Lpfö98, 2016, 

s. 4–5 och 11).  Likaså  tar  skollagen upp ett kapitel om  förskolan där barn som behöver 

särskilt stöd under sin utveckling ska ges de stöd som barnets behov kräver. Bekymret kan 

komma både från förskolans personal men också från barnets vårdnadshavare vilket ställer 

krav på förskolechefen att ge barnet sådant stöd som barnet är i behov av, där även barnets 

vårdnadshavare ska få medverka (SFS, 2010:800, kap 8, 9 §). 

 

Det har visat sig att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är viktigt i förskolan. Det har 

också visat sig att förskolan behöver bli bättre kring ämnet och framförallt handlar det om 

att personalens kunskaper behöver förbättras (Skolinspektionen, 2017, s. 21). 

 

Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla, & Persson lägger vikten i vetenskapsrådets rapport 

på hur viktigt det är att sätta in stöd så tidigt som möjligt för de barn som är i behov av 

särskilt stöd och menar vidare att detta underlättar för barnen när de börjar skolan (2015, 

s. 124). 

 

Skolverket visar att 446 100 barn var inskrivna i förskolan på hösten år 2009 vilket i sin tur 

visar en ökning på tre procent från året innan. Detta har gjort att förskoleverksamheten 

byggts ut snabbt  i Sverige genom åren med tanke på en mycket stor efterfrågan av  fler 

förskoleplatser.  Skolverket visar dock  inga  siffror på hur många barn  som är  i behov av 

särskilt stöd (2010, s. 1–2). 

 

Skolverkets  allmänna  råd  tar  upp  att  vissa  barn  någon  gång  under  sin  förskoletid  kan 

behöva  någon  form  av  stöd  en  kortare  tid  medan  andra  barn  kan  behöva  stödet 

kontinuerligt under hela sin förskoletid. De tar även upp att barn som är i behov av särskilt 

stöd i sin utveckling inte handlar om ett karaktärsdrag utan om själva situationen, vad som 

händer i mötet mellan barnet, personalen och förskolans miljö här och nu. Det vill säga att 

ett barn som kan behöva stöd i sin utveckling i en miljö behöver inte betyda att de behövs 

i en annan (2017, s. 22). Även Skolinspektionen tar upp hur viktigt det är att se vad som 

händer  i  mötet mellan  barnet  och miljön  och  att  därefter  sätta  in  stöd.  De menar  att 

personalen har en viktig central del här på sådant sätt att det är dem som ska anpassa 

verksamheten och inte förändra barnet/barnen (2017, s. 8). 
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Vad begreppet barn i behov av särskilt stöd riktigt omfattar finns ingen riktigt klar definition 

på varken i läroplanen eller skollagen. Det finns heller inga tydliga riktlinjer för vad som ska 

finnas i förskolan för att särskilt stöd ska kunna ges (Lpfö98, 2016, s. 5; SFS, 2010:800, kap 

8, 2 §). Aktuell forskning kring hur pedagoger upplever att processen med barn i behov av 

särskilt  stöd  ser  ut  från  ett  upptäckande  till  en  eventuell  stödinsats  och  uppföljning  är 

väldigt begränsad. Kunskapen om förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd är 

därmed begränsad. Att förskolan ska stödja och arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

står tydligt i förskolans styrdokument, men hur förskolor arbetar kring detta är otydligt.  

 

Som vi beskrivit ovan så finns det väldigt lite forskning kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd vilket gör vår uppsats ännu viktigare. Vi anser och hoppas att vår uppsats bidrar 

till ett större intresse för framtida forskning. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Vårt övergripande  syfte är att  genom  intervjuer undersöka hur pedagoger beskriver att 

processen med barn i behov av särskilt stöd ser ut från ett upptäckande till en eventuell 

stödinsats och uppföljning. Undersökningen har genomförts i två olika kommuner i Sverige 

utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur  beskriver  pedagogerna  rutinerna  när  det  uppmärksammas  att  ett  barn  är  i 

behov av särskilt stöd och hur upplever pedagogerna att processen fungerar?  

2. Vilket stöd beskriver pedagogerna att de får i arbetet? 

3. Hur beskriver pedagogerna att samverkan med vårdnadshavarna ser ut  i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd? 

4. Finns  det  några  likheter  respektive  skillnader  mellan  de  kommuner  vi  valt  att 

studera? 
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4. Forskningsöversikt 

Sandberg m.fl. granskar begreppet barn i behov av särskilt stöd och dess definition utifrån 

ett förskollärarperspektiv. Granskningen påvisar att begreppet inte är inriktat mot en typ 

av barn utan att alla barn ibland kan vara i behov av särskilt stöd. Här menar de vidare att 

behovet  inte  behöver  vara  beständigt  utan  det  kan  också  handla  om  ett  tillfälligt  stöd 

(2010, s. 43 och 50). Renblad och Brodin skriver att en definition av ett barn  i behov av 

särskilt stöd enligt specialpedagogerna är att de har vissa hinder som gör att de behöver 

mer tid, stöttning och hjälp av de vuxna än övriga barn. De krav som förskolorna ställer har 

dessa barn ofta svårigheter att uppnå. Det stöd som barnen behöver är ofta relaterat till 

beteende,  språk  och/eller  socialt  men  det  innefattar  också  barn  med  funktionshinder 

(2014, s. 387). 

 

Nilholm menar att det finns olika grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken. Den 

traditionella specialpedagogiken visar tydligt på att det är individen i detta läge som anses 

vara  problemet  utifrån  olika  bekymmer. Däremot menar Nilholm  att  utifrån  ett  kritiskt 

perspektiv anses problemet ligga både hos barnet samt omgivningen (2005, s. 126–127 och 

130). Markström använder begreppet normalitet för att beskriva hur förskolebarnet är och 

borde  vara.  De  barn  som  anses  vara  “normala”  beskrivs  som  sociala,  lekfulla,  inte  för 

framfusiga eller för tillbakadragna det vill säga lagom. Medan de barn som avviker anses 

till exempel som bråkiga eller besvärliga och definieras som “onormala” (2005, s. 153 och 

159–160). 

 

Renblad  och  Brodin  menar  att  forskning  visar  på  att  pedagoger  har  sett  en  drastisk 

förändring  vad  gäller  barn  som  inte  mår  bra  jämfört  med  tidigare  årtionden.  De 

vetenskapliga studierna har visat på att i förskolan mår vart fjärde barn känslomässigt eller 

psykiskt dåligt och/eller har sociala problem. Pedagoger i förskolan har känt att de inte har 

tillräckligt med kunskaper inom ämnet och att de därför vill ha hjälp från en specialpedagog 

för att kunna ge barnen det stöd de behöver så att de får möjlighet att utvecklas på bästa 

möjliga sätt. Oftast finns det några specialpedagoger i en kommun där deras uppgift är att 

assistera  på  flera  förskolor  (2014,  s.  384–386).  Asmervik  beskriver  att  pedagogernas 

kompetenser kommer till uttryck i situationer där de möter en funktionshämmad person. 

Olika känslor som osäkerhet, rädsla och maktlöshet kan förekomma. Frågor såsom “har jag 

kunskap för det här?” och “vad händer om jag misslyckas?” är något som kan dyka upp hos 

en pedagog i dessa situationer (2001, s. 7). Det har visat sig att tillräckligt med kompetent 

personal i förskolorna är avgörande för barn som är i behov av särskilt stöd. Regeringen vill 

därför satsa på att anställa fler förskollärare, barnskötare samt annan personal. Detta för 

att personalens kompetens anses vara en avgörande faktor för barns utveckling, lärande 

och välbefinnande. De menar också att mängden mer personal kommer bygga på mindre 

storlek av barngrupper vilket vill leda till att mer tid kan ägnas åt just de barn som är i behov 
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av  särskilt  stöd  (Palla,  2009,  s.  15‐16).  Kvalitetsgranskningen  menar  att  personalen  i 

förskolan måste få ständig kompetensutveckling för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

på professionell nivå. För att kunna utveckla utbildningen är det viktigt att personalen på 

förskolan  får  lära  sig  av  varandra  genom  att  dela  med  sig  av  sina  kunskaper 

(Skolinspektionen, 2017, s. 13). 

 

Kartläggning anses vara viktigt och handlar om att anpassa  förskolans verksamhet efter 

barnets  behov  för  att  kunna  ge  de  specifika  stödet  (Björck‐Åkesson,  2009,  s.  25). 

Undersökningar har visat att många barn som fått en fastställd diagnos av något slag är i 

behov av särskilt stöd men det har även visat sig att barn som saknar en diagnos det vill 

säga “gråzonsbarnen” också är i behov av stöd och hjälp i förskolans vardag. De menar att 

de barn som har en fastställd diagnos tillhör en grupp medan “gråzonsbarnen” tillhör en 

annan större grupp (Skolverket, 2005, s. 33). Brodin och Lindstrand använder sig av följande 

uttryck “en del behöver mer, för att få lika mycket” för att skapa någon slags rättvisa inom 

fördelningen av resurser för barn i behov av särskilt stöd. De menar att det handlar om att 

alla barn får det stödet de behöver (2009, s. 123–124). 

 

Ylvén och Wilder anser att förskollärare och vårdnadshavare måste samarbeta genom att 

dela med sig av sina kunskaper om deras barn för att det är dem som är experter (2009, s. 

253). Andersson som refererar till Bronfenbrenner nämner också mötet mellan förskolan 

och hemmet och menar att det är väldigt betydelsefullt för barnets utveckling (2004, s. 45‐

46).  Kontakten  mellan  förskollärare  och  vårdnadshavare  kan  både  gynna  men  också 

missgynna barns utveckling. Barnet  kan missgynnas genom att  vårdnadshavarna  inte är 

engagerad i barnets vardag på förskolan, genom att barnet kan tas ifrån möjligheten till ett 

eventuellt stöd. Det är viktigt att de vuxna som är nära barnet det vill säga förskollärare och 

vårdnadshavare samverkar  för att ge goda möjligheter  till barnets utveckling  (Ottosson, 

2009, s. 259). Ottosson tolkar olika forskare och anser att de är överens om att alla berörda 

professionella  såsom  förskolan,  lärare  och  vårdnadshavare  är  betydelsefulla  för  barns 

utveckling.  Mellan  dessa  olika  parter  sker  en  samverkan  som  exempelvis  kan  vara 

utvecklingssamtal,  handlingsplan,  åtgärdsplan  eller  daglig  kontakt  vid  lämning  och 

hämtning  (2009,  s.  266–267).  Sandberg och Vourinen menar att  förskollärare  tycker att 

engagerade vårdnadshavare förenklar samverkan mellan dem. Att klargöra vilken roll man 

har  som  förskollärare  respektive  vårdnadshavare  anses  vara  en  viktig  del  i 

kommunikationen mellan. Det man vill åstadkomma är att så tidigt som möjligt upptäcka 

barns problem och vidta åtgärder i tid (2008, s. 158). 
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5. Teoretiska perspektiv 

5.1. Fenomenologi 

Willig förklarar att den fenomenologiska teorin riktar sig till att förstå hur världen visar sig 

och hur människor upplever den (2008, s. 52). Szklarski refererar till Bjurwill som menar på 

att fenomenologin är en filosofisk teori om det mentala tillståndet (2015, s. 132). Szklarski 

förklarar  vidare  att  det mentala  tillståndet  eftersträvar  att medvetandet  är  inriktat  och 

betydelsefullt (2015, s. 132). Det inriktade menas med att det alltid finns ett objekt som 

det mentala studerar och att subjektet ständigt är  fokuserat på något annat än sig själv 

(Szklarski, 2015, s. 132; Bengtsson, 2005, s. 12). Szklarski menar att den fenomenologiska 

verklighetsbilden uppstår i det betydelsefulla samspelet mellan det mentala och objektet 

(2015, s. 132). Stensmo förklarar att  inom fenomenologin besitter alla en egen  livsvärld 

men  alla  är  också  en  del  utav  en  gemensam. Man  kan  ha  liknande  erfarenheter  i  den 

gemensamma världen vilket gör att man kan samtala om det som man har gemensamt 

(2007, s. 129).  Detta kan förstås i förhållande till att människor har sin egen livsvärld men 

när de är på sin arbetsplats i detta fall förskolan så skapas det en gemensam livsvärld där 

upplevelser delas och kommuniceras. Szklarski förklarar att forskare inom fenomenologin 

är  intresserade  av  vad  objektet  har  för  betydelse  för  människan.  Därmed  måste  en 

fenomenologisk  studie  fokuseras  på  det  som  betraktas  som  betydelsefullt  i  människor 

dagliga upplevelser (2015, s. 134–135). 

 

Stensmo tar upp fenomenologisk teori i boken Vetenskapsteori och metod för lärare ‐ en 

introduktion och förklarar teorins betydelse på ett enklare sätt genom att den fokuserar på 

personens  upplevelser,  tankar  och  erfarenheter  (2002,  s.  15).  Vi  har  valt  ett 

fenomenologiskt perspektiv  för att vi vill  ta  reda på vilka erfarenheter  förskollärare och 

barnskötare har i hur processen går till i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och vad 

deras uppfattningar och tankar kring ämnet är. Stensmo förklarar vidare att genom att ha 

ett  fenomenologiskt  perspektiv  så  behöver  man  kunna  beskriva  respondenternas 

upplevelser och erfarenheter samt förstå dem. Det krävs att forskaren har självinsikt och 

inte  blandar  in  egna  upplevelser  och  tankar.  Som  forskare  är  man  ute  efter 

respondenternas tankar och upplevelser alltså hur medveten hen är inom ett visst område 

(2002,  s.  106).  I  vårt  fall  är  vi  intresserade  kring  förskollärarnas  och  barnskötarnas 

upplevelser,  tankar och syn på det organisatoriska arbetet med barn  i behov av särskilt 

stöd. Det  gäller då att  vi  som  forskare endast presenterar  vad pedagogerna  sagt under 

intervjutillfällena och inte lägger några egna värderingar eller tankar i resultatet. 

 

Vi vill komma åt pedagogernas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar i hur man rent 

organisatoriskt  arbetar med  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  och  inte  beskrivningar  av  ett 

specifikt fenomen. Eftersom vi ville fokusera på hur alla utbildade pedagogers upplevelser 
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i  förskolan är kring ämnet så har vi valt ett fenomenologiskt perspektiv. Vår huvudfokus 

ligger på pedagogernas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar.  
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6. Metod 

Vi använde oss av metoden intervjustudie där vi studerar hur pedagoger upplever arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud 
förklarar att samtalsintervju av respondentkaraktär syftar till att komma åt personers 
uppfattningar om olika fenomen, det handlar inte om att granska huruvida det är sant 
eller falskt. Personerna är inte det intressanta i sig när det kommer till 
respondentintervjuer, utan de uppfattningar de har att bidra med (2017, s. 268 och 271). 
Intervju som metod valde vi för att det passade oss i och med att vi ville få fram 
pedagogernas upplevelser och vi ansåg att de besvarade våra forskningsfrågor på bästa 
sätt. 
 
Studien  är  en  jämförelsestudie  mellan  två  olika  kommuner  där  den  ena  är  belägen  i 
mellersta Sverige och den andra i norra Sverige. Vi valde dessa kommuner för att det är 
nuvarande och tidigare hemkommuner. Kommunerna intresserade oss lite extra för att vi 
ville få mer information. Den nuvarande kommunen var intressant för att en av oss kommer 
att arbeta i den. Den tidigare hemkommunen var intressant för att en av oss funderar på 
att i framtiden flytta tillbaka dit. Vi genomförde sex kvalitativa intervjuer med förskollärare, 
fyra  djupintervjuer  med  barnskötare  och  samtliga  var  kvinnor.  Trost  beskriver  att 
kvalitativa  intervjuer är där man ställer enkla och raka frågor men får  innehållsrika svar. 
Detta betyder att man efter alla intervjuer kommer att sitta med otroligt mycket material 
(2010,  s.  25).  Vi  besökte  två  olika  kommunala  förskolor  var  där  vi  intervjuade  två 
förskollärare och en barnskötare på ena förskolan och en förskollärare och en barnskötare 
på den andra  förskolan. Valet att  intervjua  förskollärare och barnskötare gjordes  för att 
läroplanen för förskolan tydliggör att det är arbetslagets ansvar att uppmärksamma och 
hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö98, 2016, s. 11). 
 
I  resultatet  jämförs  inte  förskollärare  respektive  barnskötare  eftersom  detta  inte  är 

relevant  för  vår  studie.  Resultatet  delas  upp  i  kommun  1  respektive  kommun  2  och 

presenteras  utifrån  forskningsfrågorna.  I  vår  analys  kommer  vi  att  utgå  från  det 

fenomenologiska  perspektivet  som  Stensmo  beskriver,  genom  att  redogöra  för  vad 

pedagogerna har för erfarenheter och upplevelser (2002, s. 15).  

 

6.1 Urval: 

Enligt Informationskravet som beskrivs i vetenskapsrådet ska forskarna ge information till 
informanterna om vad studien handlar om och i vilket syfte den genomförs. Det ska 
framgå att deltagandet ska ske av fri vilja och att det framgår tydligt att informationen 
som kommer fram endast används i forskningen. Vidare beskrivs det i vetenskapsrådet att 
informationen kan lämnas muntligt eller skriftligt och ska ges innan undersökningen 
påbörjas (2002, s. 7).  
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Vi använde oss av ett urval där kontaktade förskolorna via ett telefonsamtal och redogjorde 
vad vår studie handlade om, hur många och vem vi ville intervjua, som Trost beskriver som 
ett bekvämlighetsutval, genom att man frågar personer som man anser passa in i området 
man skriver om (2010, s. 140). 
 
Fältstudien  omfattade  totalt  4  kommunala  förskolor  som  valdes  utifrån  tidigare 
arbetsplatser, VFU‐perioder samt tidigare och nuvarande hemkommuner.  
 

6.2 Reliabilitet och validitet: 

För att likvärdiga resultaten användes samma intervjufrågor i samtliga besök. Intervjuerna 
är  personliga  och  det  positiva  med  detta  är  att  vi  hade  chansen  till  att  kunna  ställa 
ytterligare frågor eller be respondenten att utveckla sitt svar ännu mer. Enligt Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud betyder också begreppet validitet trovärdighet 
vilket blir märkbart när vi  tar del av varandras  resultat av  intervjuerna och kan  jämföra 
dessa.  Validiteten  ökar  också  när  vi  själva  intervjuade  pedagogerna  och  kan  lyssna  på 
inspelningarna  flera  gånger  samt  ta  del  av  varandras.  Vidare  förklarar  författarna  att 
bristande  reliabilitet  är  slump‐  och  slarvfel  genom  otydliga  anteckningar  vid  intervjuer 
(2017, s. 58 och 64). För att vi ska få så säkert resultat som möjligt utan några brister har vi 
strävat efter att säkra reliabilitet och validitet. Vi anser att vi kan få djupare och fylligare 
svar från respondenten om intervjuerna är personliga. Trost förklarar dock att reliabiliteten 
vid  kvalitativa  intervjuer  minskar  genom  att  eventuella  missuppfattningar  kan  vara 
information som man använder sig av i analysen (2010, s. 132). Samtliga intervjuer spelades 
in  via  en  ljudinspelning  med  mobiltelefon  för  att  försöka  minimera  riskerna  för 
missförstånd  och  en  enklare  transkribering  genom  att  vi  kan  lyssna  flera  gånger  på 
inspelningen. 
 

6.3 Etiska hänsynstagande: 

Samtyckeskravet beskrivs i vetenskapsrådet och beskrivs genom att deltagarna i en aktiv 
undersökning när som helst under intervjuns gång kan välja att avbryta sin medverkan, 
utan att bli ifrågasatt (2002, s. 10). Vi valde att inte lämna ut medgivandeblanketter 
eftersom vi endast intervjuade pedagoger. Genom att vi personligen frågade varje enskild 
informant så gav dem oss sitt medgivande muntligt både när vi bokade in intervjun och 
när vi på plats intervjuade. Vi var väldigt noga när vi pratade med varje deltagare att det 
var helt frivilligt att delta i intervjun.  
 
I vetenskapsrådet beskrivs konfidentialitetskravet och det förklaras genom att den/de som 
gör  studien,  inte  ska  sprida  informanternas personuppgifter  vidare  till  personer utanför 
studien, vilket benämns för avrapportering i vetenskapsrådet (2002, s. 12). Vi har valt att 
varken uppge pedagogernas namn eller förskolornas namn i våra studier för att de ska förbli 
anonyma.  Istället  har  vi  namngett pedagogerna med bokstäverna A  till  J  för  att  skydda 
deras anonymitet. 
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Nyttjandekravet beskrivs i vetenskapsrådet genom att det insamlade materialet endast får 
användas till studiens syfte och därmed inte spridas till andra obehöriga (2002, s. 14). Vi 
kommer  varken  att  sprida  information  om  pedagogernas  identitet  eller  filer  från 
intervjuerna. 
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7. Resultat och analys 

Vi valde att göra två olika analyser av respektive intervjustudie och därefter jämförde vi 
delstudierna med varandra. Vi började med att sammanställa intervjuerna genom att 
transkribera inspelningarna från ljud till text. När transkriberingen var färdig 
sammanställde vi allas svar på respektive frågor. Därefter skrev vi våra resultatdelar och i 
slutet jämförde vi våra resultat med varandra. 

7.1. Kommun 1 

Skriven av Jenny Karlsson. 

 

Kommun 1 avser  två kommunala  förskolor. Pedagog A, B, C är  förskollärare och D, E är 

barnskötare. Här nedan följer en beskrivning av pedagogernas bakgrund. 

 

Pedagog A är förskollärare som arbetat inom förskolan i 35 år och har varit på nuvarande 

förskola i 1 ½ år och arbetar i nuläget med barn 3–5 år. A har arbetat med barn i behov av 

särskilt  stöd  integrerat  i  barngruppen men  inte på en  speciell  avdelning. A anser  sig ha 

ganska stor erfarenhet kring arbetet med barn  i behov av särskilt stöd och förklarar det 

som att A kan få en magkänsla om det är något som inte riktigt stämmer vilket A anser sig 

ha att göra med erfarenheter. 

 

Pedagog  B  är  förskollärare  som  arbetat  inom  förskolan  i  25–26  år  och  har  varit  på 

nuvarande förskola i sex år och arbetar i nuläget med barn 3–4 år. B har arbetat med barn 

i  behov  av  särskilt  stöd  i  barngruppen  men  ingen  speciell  skola.  B  anser  sig  inte  ha 

jättemycket erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd men menar på att det 

finns ju i barngrupperna. 

 

Pedagog  C  är  en  förskollärare  som  arbetat  inom  förskolan  i  23  år  och  har  arbetat  på 

nuvarande förskola i 14 år och arbetar i nuläget med barn 1–3 år. C har arbetat med barn i 

behov av särskilt stöd i barngrupp men också som resurs och påstår sig inte ha jättemycket 

erfarenheter kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd utöver det tillfälliga arbetet 

hon hade som resurs.  

 

Pedagog  D  är  en  barnskötare  som  arbetat  inom  förskolan  i  35  år  och  har  arbetat  på 

nuvarande förskola i 35 år och arbetar i nuläget med barn 3–5 år. D har arbetat med barn i 

behov av särskilt  stöd genom att ha ett eller  flera barn  i barngruppen och påstår sig ha 

grundläggande kunskaper men menar på att man alltid behöver få utvecklas hela tiden t.ex. 

genom föreläsningar. 
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Pedagog  E  är  en barnskötare  som arbetat  inom  förskolan  i  över  20  år  och har  varit  på 

nuvarande förskola  i 14 år arbetar  i nuläget med barn 3–4 år. E har arbetat med barn  i 

behov av särskilt stöd, vilket dock var länge sedan. E anser sig inte ha jättestor erfarenhet 

kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd i och med att E inte har någon utbildning 

inom det området. 

7.1.1. Hur beskriver pedagogerna rutinerna när det uppmärksammas att ett barn 
är i behov av särskilt stöd och hur upplever pedagogerna att processen fungerar? 

Enligt samtliga pedagoger är alla barn olika vilket gör det svårt att avgöra vem eller vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd. Men de barn som de uppmärksammar lite extra är de 

barn som på något sätt avviker från de andra barnen som är i samma ålder. Pedagog B säger 

“Det vi jobbar med jättemycket är alla ska integreras och man försöker göra verksamheten 

så att alla kan delta oavsett”. Pedagog B talar om hur de dagligen arbetar med att alla ska 

integreras  genom  att  försöka  förändra  och  anpassa  verksamheten  så  att  alla  kan  delta 

oavsett om man har några svårigheter. Pedagog B menar också att när de inte lyckas med 

detta börjar de fundera på hur de ska gå tillväga på annat sätt. 

 

Pedagogerna A‐E har lite olika steg för hur de går vidare därefter men tillvägagångssätten 

liknar  varandra.  Personer  som  kan  vara  inblandade  är  kollegor,  förskolechef, 

specialpedagog, vårdnadshavare, BVC och logoped. Pedagogerna talar med sina kollegor 

för att se om alla ser samma sak och talar med sin förskolechef för att komma överens hur 

de ska gå vidare med vårdnadshavarna. Därefter kan en specialpedagog som är kopplad till 

kommunen ta kontakt med för ett samtal eller ett besök för att få handledning. BVC kan 

både pedagogerna och/eller vårdnadshavarna ta kontakt med och en logoped kan besöka 

barngruppen. Enligt pedagogerna leder dessa samtal och möten sällan till en utredning och 

vidare till någon form av diagnos vilket oftast sker när barnet är äldre. Förskolans ansvar 

blir istället att vägleda vårdnadshavarna genom att ge råd för hur och var de kan söka hjälp. 

 

Pedagogerna A‐E har erfarit olika när det kommer till de eventuella åtgärderna som sätts 

in i förskolan. Pedagogerna talar om en specialpedagog som är kopplad till kommunen och 

som de kan ta kontakt med för att få handledning i form av tips och idéer. Ett besök kan 

också göras av specialpedagogen. De har också en språkförskola som är kopplad till deras 

enhet  där  det  bland  annat  finns  logopeder  som  de  kan  samtala med  dock  är  det  lång 

väntetid till språkförskolan. Pedagog A:s erfarenheter är att det är en kostnadsfråga men 

tycker att det bästa vore om en personal kan tas in som kan följa och stödja barnet i olika 

situationer. Pedagog B menar att det är beroende på vilket stöd barnet behöver men att 

hennes erfarenhet är att de själva  i arbetslaget försöker anpassa verksamheten på olika 

sätt så att det passar alla barn. Anpassningen kan se ut på olika sätt beroende på vad för 

stöd  barnet/barnen  är  i  behov  av  men  det  kan  exempelvis  handla  om  att  dela  in 

barngruppen i mindre grupper. Om det visar sig att barnet är i större behov av stöd menar 

hon  att  de  säkert  finns  andra  lösningar men  att  de  inte  har  haft  någon  typ  av  resurs. 
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Pedagog  C:s  erfarenheter  är  regelbunden  kontakt  med  specialpedagog  där  de  första 

gången kommer överens tillsammans om hur ofta de behöver ses och samtala. De vill också 

att alla i arbetslaget ska få delta så att alla får ta del av specialpedagogens råd och tips. 

Pedagog D:s erfarenheter är att de får in en resurs i barngruppen men oftast är det någon 

som  inte  har  en  speciell  utbildning  vilket  de  gärna  skulle  vilja  ha  då  ingen  av  dem  på 

avdelningen heller har någon. Pedagog D säger “Vi vill  ju gärna att de är en person som 

kommer och hjälper till, en resurs i gruppen men oftast så är det väl någon som de lyckas 

skaka fram ingen som har en speciell utbildning”. Pedagog E säger att de tidigare haft ett 

resurscentrum. De erfarenheterna pedagog E har är att vårdnadshavarna har varit väldigt 

drivande  i detta och att de själva har sökt hjälp och därefter har stöd satts  in. Men hur 

processen ser ut här har hon ingen kunskap om. 

 

Dokumentationen som sker beskriver pedagogerna som något som görs fortlöpande, dvs. 

egna  anteckningar  av  observationer.  Anteckningarna  görs  främst  som  ett  stöd  för  dem 

själva  men  används  också  som  samtalsunderlag  när  de  exempelvis  ska  samtala  med 

vårdnadshavare eller förskolechefen. Anteckningarna som görs kan innehålla vad som har 

hänt, vad man ser och vad man har gjort. Pedagogerna känner även till handlingsplan och 

åtgärdsplan men har inte lika stor erfarenhet kring arbetet med dem. Pedagog A pratar om 

handlingsplanen och åtgärdsplanen som något som går hand i hand och det är något som 

de skriver tillsammans med förskolechefen. Pedagog A säger “Ja en handlingsplan ska vi 

göra tillsammans och även handlingsplan ska vi göra med chefen vi pedagoger”. Pedagog 

B har  varken arbetat med handlingsplan eller åtgärdsplan men  förutsätter  att det  finns 

mallar om hon skulle behöva använda någon av dem. Pedagog C nämner att de haft mallar 

för handlingsplan och åtgärdsplan dock på grund av byte av förskolechef har förskolechefen 

fått med sig dessa, men menar på att de borde finnas. Pedagog D förklarar handlingsplanen 

som  något  som  de  gör  tillsammans  med  förskolechefen  och  vårdnadshavarna. 

Handlingsplanen  skrivs  för  en  viss  tid  exempelvis  för  några  veckor  eller  en månad  och 

därefter  skriver  man  en  ny  om  det  behövs.  Men  en  åtgärdsplan  som  är  kopplad  till 

handlingsplanen skulle behövas då den  försvann  i  samband med  flytt enligt pedagog D. 

Pedagog E däremot har  inte kommit  i kontakt med handlingsplan eller åtgärdsplan men 

gissar sig till att det borde finnas någonstans. 

 

Uppföljningen som sker därefter beskriver pedagogerna något som de gör tillsammans med 

vårdnadshavarna. De andra som varit inblandade i processen såsom specialpedagog eller 

förskolechef kan också delta i uppföljningen. Dialogen går ut på att prata om vad som har 

hänt och om det har blivit någon förbättring eller om något har blivit sämre. 

 

Upplevelserna hos pedagogerna av arbetet kring barn i behov av särskilt stöd är varierande. 

Pedagog A tycker att processen går långsamt. Hon menar att det oftast i tidig ålder märker 

på barnet om det är något som avviker men att de då får höra att det är för tidigt att påbörja 

processen för att undersöka vad det kan vara. Pedagog B talar om att de svåra bitarna i 
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yrket  handlar  just  om detta.  Var  går  gränsen  egentligen  för  “normala  barn”  och  lägger 

vikten på ett gott samarbete med vårdnadshavare, kollegor, förskolechef och ledning. Hon 

menar även att det är just detta förskolan är bra på då de arbetar mycket med att integrera 

alla i verksamheten. Integrationen handlar om att alla inte måste vara precis likadana men 

när anpassningen  inte  räcker  till  och barnet/barnen behöver någon  form av annat  stöd 

tillgodoser de även detta. Pedagog C upplever att det fungerar bra på sådant sätt att det 

finns  specialpedagoger  men  önskar  att  det  även  skulle  finnas  sådana  resurser  till 

småbarnsavdelningen. Hon hävdar att även fast barnen är små kan det  finnas behov av 

extra hjälp. Pedagog D anser att det alltid kan bli bättre samt att det borde vara en snabbare 

hantering av ärendet och att de skulle ha större peng för ett barn. Pedagog E tycker inte att 

hon kan se något just nu som behöver förändras men menar på att det förmodligen alltid 

finns någonting som kan förbättras. 

7.1.2. Vilket stöd beskriver pedagogerna att de får i arbetet? 

Stödet som pedagogerna får i förskolan kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser 

lite olika ut ute på förskolorna. Rollen och ansvaret pedagogerna har beskrivs på liknande 

sätt  av  alla  pedagoger.  Pedagogerna  berättar  att  det  är  förskolechefen  som  har  det 

övergripande ansvaret, förskolläraren som har det yttersta ansvaret inne på avdelningen 

men att alla i arbetslaget arbetar tillsammans.  

 

Pedagogerna upplever att de får ett bra stöd från specialpedagoger och berättar att det är 

specialpedagogerna  som  hjälper  dem  när  deras  kunskaper  inte  riktigt  räcker  till. 

Specialpedagogernas stöd kan vara i form av samtal, möten, handledningar eller besök, och 

om  vårdnadshavarna  gett  tillstånd  får  specialpedagogen  ge  mer  handledning  för  det 

specifika barnet. Pedagog A berättar att när hon känner att hennes egna kunskaper inte 

räcker till är det specialpedagogen som är hennes yttersta kanal. Pedagog B förklarar att 

hon inte haft något barn i behov av särskilt stöd men att de arbetat med anpassning i den 

dagliga verksamheten. Pedagog C säger “Vi känner ju barnen mest så förskolechefen litar 

väl på det vi säger så det brukar inte vara några problem”. Pedagog C tycker att stödet från 

förskolechefen  har  varit  bra  på  sådant  sätt  att  förskolechefen  litar  på  personalen  och 

stödjer deras upplevelser kring barnen. Pedagog D känner att stödet från förskolechefen 

har varit lite sådär men berättar också att det handlar om att de haft otur med att de fått 

byta förskolechef ganska ofta den senaste tiden samt att förskolechefen i nuläget haft flera 

olika enheter att ta hand om. Hon fortsätter och menar att de fått ringa sin förskolechef 

men skulle vilja ha mer samtal där de bland annat kan få stöd och tips på ett annat sätt. 

Pedagog E beskriver att de har förhoppningar om att få stöd från vårdnadshavare och då 

exempelvis genom dialoger och samtal. Hon menar att arbetet kring barnet underlättar om 

och när vårdnadshavarna är med på samma spår vilket inte alltid är lätt från början. 

 

Utöver  stödet  från  förskolechef  och  specialpedagog  berättar  pedagogerna  att  de bland 

annat kan få stöd från kollegor, logopeder och/eller BVC. 
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7.1.3. Hur beskriver pedagogerna att samverkan med vårdnadshavarna ser ut i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

Pedagog E säger “Jätteolika, det är svårt att säga, det är svårt för mig att få med föräldrar 

på tåget om dem inte ser att själva att sitt barn är man måste ha jättemycket i ryggsäcken 

då faktiskt”. Alla pedagoger berättar att samverkan med vårdnadshavare ser väldigt olika 

ut vilket oftast beror på hur processen går tillsammans med vårdnadshavarna. De beskriver 

två olika situationer som kan uppstå med vårdnadshavare kring arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Den första situationen som beskrivs är att vårdnadshavarna är drivande 

under hela processen och den kan se ut på två olika sätt. Det första sättet är att förskolan 

söker hjälp exempelvis via BVC, specialpedagog, logoped etcetera och det andra sättet är 

att vårdnadshavarna söker hjälp själva och då får råd och tips från förskolan. Den andra 

situationen som beskrivs av pedagogerna är att vårdnadshavarna inte är lika drivande då 

de  inte  ser  samma  sak  vilket  gör  processen  lite  längre.  Här  blir  det mer  svårjobbat  för 

pedagogerna för nu måste de försöka få vårdnadshavarna på samma spår. 

 

Pedagogerna  fortsätter  att  berätta  om  att  de  inte  har  några  särskilda  rutiner  om  hur 

vårdnadshavare  ska  informeras  eller  involveras.  När  pedagogerna  har  pratat  ihop  sig 

samtalar de med vårdnadshavarna antingen under utvecklingssamtalen och är det  akut 

kallar de till ett tidigare möte. Under samtalet är det alltid minst två pedagoger med och 

ibland deltar även förskolechefen för att de ska känna sig trygga om det skulle ske något 

på mötet så att de kan ta stöd från varandra. De pratar också med vårdnadshavarna om 

hur dagen har varit efter varje dag under hämtningen. 

7.2. Kommun 2 

Skriven av Sandra Berglund.  

 

Kommun 2 avser två kommunala förskolor. Pedagog G, H och J är förskollärare, F och I är 

barnskötare. Här nedan följer en beskrivning av pedagogernas bakgrund. 

 

Pedagog F är barnskötare, F har arbetat inom förskola i 38 år och har arbetat på nuvarande 

förskolan i 32 år och arbetar i nuläget med barn i åldrarna 3–5. F anser sig ha god erfarenhet 

kring barn i behov av särskilt stöd, men anser att allt är nytt och varje barn är unik, men F 

tycker att det är roligt att arbeta med dessa utmaningar som F anser att det är.  

 

Pedagog G är  förskollärare som arbetat några år  inom förskola på 90‐talet,  fast då som 

barnskötare. Sedan har G arbetat på skolan många år, men gick tillbaka till förskola och har 

arbetar  sedan 3  år  tillbaka nu på den  aktuella  förskolan, G  arbetar  i  nuläget med barn 

åldrarna 3–5. G nämner att hon har mest kunskap av arbete med barn i behov av särskilt 

stöd från tiden hon arbetat i skolan, men även en del från förskolan där det mer handlar 

om barn som behöver stöd men kanske inte har någon diagnos.  
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Pedagog H är förskollärare och har varit utbildad förskollärare i 22 år och har arbetat på 

den nuvarande förskolan i 7 år, arbetar i nuläget med barn i åldern 5. H berättar att hon 

har erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd och det är något som H arbetar med 

varje år.  

 

Pedagog I är barnskötare och har arbetat inom förskolan i 24 år och har varit på nuvarande 

förskolan i 19 år och arbetar i nuläget med barn i åldrarna 1–3. Pedagog I har arbetat med 

barn i behov av särskilt stöd men anser sig ha ganska lite erfarenheter kring ämnet.  

 

Pedagog  J  är  förskollärare  och  har  arbetat  inom  förskola  i  29  år,  har  arbetat  på  den 

nuvarande förskolan i 8 år, arbetar i nuläget med barn i åldrarna 3–4. J anser sig ha samlat 

på sig en stor erfarenhet inom ämnet då det ofta funnits barn som varit i behov av särskilt 

stöd i de barngrupperna J arbetat i. 

7.2.1. Hur beskriver pedagogerna rutinerna när det uppmärksammas att ett barn 
är i behov av särskilt stöd och hur upplever pedagogerna att processen fungerar? 

Samtliga pedagoger är eniga om att ett avvikande beteende är avgörande för att de får upp 

ögonen för att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd. Men pedagog F förklarar att det 

oftast är de barn som är utåtagerande som man i första hand ser men det finns även barn 

som är tysta och försynta som man inte får glömma. Pedagog H nämner också att hon kan 

reagera  på  att  vårdnadshavarna  är  avvikande  samt  saker  runt  omkring  barnet  så  som 

hygienen och barnets utrustning.  

 

Det  första steget när pedagogerna fått upp ögonen för att ett barn kan vara  i behov av 

särskilt stöd är alla eniga om dem prata med sina kollegor. Diskuterar om de sett samma 

saker och/eller om de uppmärksammat något annat. Pedagog H säger: “Oftast så pratar vi, 

alltså  vi  jobbar  i  team  på  avdelningen.  Så  oftast  pratar  jag  ju  med  alla  kollegorna  på 

avdelningen om de har samma tanke eller känsla. Men det kan också vara så att jag agerar 

direkt  beroende  på  vad  det  är.  Det  har  hänt  att  jag  omgående  tar  kontakt  med 

socialtjänsten  och  gör  en  anmälan  om  det  är  såna  saker”.  Sedan  nämner  samtliga 

pedagoger att de pratar med chefen om de anser att det är något de bör gå vidare med. 

Pedagog F och G nämner att via förskolechefen så kopplar de in BES, som står för barn‐ 

elevhälsa  och  stödteam  som  är  en  stödenhet  för  förskolor  och  skolor  inom  barn‐  och 

utbildningsförvaltningen.  Inom BES  finns  skolläkare, psykologer,  socionomer,  logopeder, 

beteendevetare  och  specialpedagoger.  Stödenheten  kopplas  in  om  pedagogerna  och 

förskolechefen anser att dem behöver gå vidare med det enskilda barnet. Pedagog F, G, I 

och J nämner att de har ett nära samarbete med BES och att det är enkelt att boka tid för 

att de ska komma ut till förskolan och observera för att se hur de ska gå vidare.  

 

Alla pedagoger berättar att det inte är upp till förskolan att bestämma om ett barn får en 

utredning  eller  inte.  Om  det  blir  en  utredning  senare  under  skoltiden  så  är  det  oftast 
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vårdnadshavarna som driver den frågan framåt. Samtliga pedagoger nämner att det sätts 

in stöd för barnen på förskolan utan krav på en utredning. Stödet sätts in utan utredning 

för att de fortfarande är så små när de går på förskolan vilket gör att man oftast vill avvakta 

gällande utredningar då det många gånger kan handla om en mognadsfråga. Pedagog H 

menar dock att det finns enskilda fall där det faktiskt är uppenbart att ett barn är i behov 

av en utredning. Dock kan det vara svårt att få vårdnadshavarna att förstå så hon har varit 

med om att man kört över vårdnadshavarna för barnets bästa men hur processen ser ut 

där har hon ingen kunskap om utan det ligger på chefsnivå. Pedagog J säger: “Det är sällan 

att ett barn på  förskolan  får en diagnos  för de är så små.  Jag har arbetat många år på 

förskolan och vet inte många gånger som det finns en diagnos faktiskt. På förskolan så sätts 

det oftast in stöd utan en utredning men det kan ju leda till en utredning och en eventuell 

diagnos senare. Men processen som kan leda dit startar på förskolan men hinner oftast inte 

bli  färdig  innan de börjar  skolan”.   Pedagog F och  I beskriver  i  likhet med pedagog  J att 

insatserna som de gör på förskolan för barn i behov av särskilt stöd kan leda till en utredning 

när de blir äldre men det behöver inte bli så.  

 

Det råder olika meningar gällande handlingsplan, pedagog F och G säger att det ska finnas, 

pedagog F anser dock att de är dåliga på den delen och skulle behöva lyfta det mer så att 

personalen får bättre kännedom. Medan pedagog H nämner att det finns en handlingsplan. 

Det som är aktuellt hos socialtjänsten och det som handlar om sjukdomstillstånd finns nära 

till hands i en så kallad krispärm. Det kan exempelvis handla om barn som inte får hämtas 

av vem som helst och hur man ska agera när ett barn får epileptiska kramper annars är det 

inget som finns i någon pärm på avdelningen. Vidare menar pedagog H att det finns tydliga 

handlingsplaner vid akuta situationer som exempelvis vid ett dödsfall. Om pedagog H inte 

vet hur hon ska agera finns ett nummer som hon kan ringa både vid akuta och mindre akuta 

fall. Sen om barnet är kopplat till habiliteringen finns det en särskild handlingsplan därifrån 

med mål som de ska följa. Pedagog I säger: “Det vet inte jag. Jag har inte varit personligt 

ansvarig för någon med särskilt stöd som det har varit inkopplat resurs kring. Utan jag har 

varit delaktig  i ett arbetslag så  jag har  inte riktigt koll på de där punkterna”. Pedagog  J 

beskriver att det är en stående rutin på förskolan men att den inte är nedskriven, men att 

en handlingsplan skulle kunna se ut på följande sätt:  

 

 Först  gör  alla  i  arbetslaget  en  inventering  av  barngruppen,  detta  görs 

återkommande på alla avdelningar inför besök från BES. 

 Efter det lämnas information till rektor.  

 BES har stående heldagar då de befinner sig på förskolan, då finns tillfälle till drop‐

in för att lyfta pedagogernas funderingar kring specifika barn, detta tillfälle är utan 

vårdnadshavarna.  

 Vid  behov  av  vidare  stöd  för  ett  barn,  samtala/samverkas  det  med 

vårdnadshavarna. 

 Beställning görs till BES. 
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 Vårdnadshavarna erbjuds att medverka i möten/handledning. I dessa möten ingår 

BES,  rektor,  förälder  och  pedagog/pedagoger  från  barnets  avdelning.  De  har 

återkommande möten flera gånger per termin då de träffas och stämmer av hur det 

går och hur de ska gå vidare. Både pedagoger och vårdnadshavare får stöttning och 

praktiska tips på hur de kan jobba vidare på förskolan och i hemmet. 

 

Pedagog F‐H och J är eniga om att det är pedagogerna som börjar att dokumentera för att 

få ett skriftligt underlag. Medan pedagog I förklarar att ett första steg i dokumentationen 

är  att  pedagogerna  observerar.  Pedagog H  förklarar  att  de  dokumenterar  i  form  av  en 

loggbok men att anteckningarna ska se ut på ett visst sätt, det ska nämligen inte gå att lista 

ut vem det handlar om. Både pedagog I och H nämner att dokumenten inte är något som 

förvaras på avdelningen utan i ett brandsäkert låst skåp. Pedagog F‐H och J beskriver att 

när BES kopplas in så för de anteckningar över vad som bestäms och hur de ska arbeta med 

det  enskilda  barnet.  Medan  pedagog  I  beskriver  att  det  är  förskolechefens  ansvar  att 

dokumentera och skriva ner det som bestäms. Pedagog H förklarar att när man kopplar in 

socialtjänsten  så  börjar  det  med  ett  samtal  men  sedan  vill  socialtjänsten  oftast  få  ett 

dokument skickade till sig via e‐post. Dokumentet kan handla om misstanke om brott, till 

exempel att en förälder har kommit påverkad eller onykter. Det är känslig information och 

det vill man inte att det ska hamna fel, så det är otroligt viktigt att vara noga att radera 

mailet från alla tänkbara mappar.  

 

Alla pedagoger berättar att stöd i förskolan sätts in i dialog med BES. Många gånger handlar 

det om att BES handleder pedagogerna i hur de kan arbeta med det enskilda barnet genom 

diverse tips och verktyg. De kommer in med sina specialiserade kunskaper och får syn på 

saker  som  pedagogerna  kanske  inte  reflekterat  över.  De  beskriver  hjälpen  som  ett  bra 

komplement till den kunskap de redan besitter.  

 

Pedagog F, G och J förklarar att det sker kontinuerliga uppföljningar tillsammans med BES, 

förskolechef, vårdnadshavare och pedagoger från avdelningen. Då går man igenom hur det 

gått och hur de kan gå vidare. Pedagog H säger att det sker under avdelningsmöten på 

kvällstid och under reflektionstiden på dagtid, det tenderar att gå väldigt mycket tid till det 

här för att det är det man går runt och tänker mycket på. Det är ingenting som missas eller 

glöms bort utan pedagog H diskuterar mycket med sina kollegor om hur stödinsatserna 

fungerar, hur det har gått och hur de kan gå vidare. Allt detta dokumenteras och de följer 

upp varje vecka angående det som är anpassat i verksamheten. Dock sker återkopplingarna 

mer sällan om habiliteringen är inkopplad. Uppföljningen sker ungefär med två månaders 

mellanrum där de stämmer av hur det går utifrån den handlingsplan som är upprättad med 

utförliga mål. Pedagog  I är osäker på hur uppföljningen ser ut men beskriver att de har 

inbokade möten med BES och vårdnadshavarna och menar på att det säkert är en del  i 

uppföljningen.  
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Om det är ett barn som ska börja förskoleklass så beskriver pedagog F och J att BES kan 

behöva  göra  en  överlämning  till  förskoleklass  genom  att  lämna  över  viss  behövlig 

information till skolan. Pedagog F menar dock på att BES har hand om både förskola och 

förskoleklass så om behovet finns så kan BES följa med barnet till förskoleklassen. Pedagog 

J menar  däremot  att  det  är  skolteamet  som  tar  över  när  barnet  börjar  i  förskoleklass. 

Pedagog G förklarar att de alltid fyller i vissa dokument, som det finns färdiga mallar för, 

när barnet ska börja i förskoleklass. Pedagog G menar att de är skyldiga att meddela skolan 

om barnet är  i  behov av  särskilt  stöd. Pedagog  J poängterar  att de  tidiga  insatserna de 

jobbar efter gör att dem till stor del säkerställer att barnen hunnit få det stöd som de är i 

behov av hela vägen till överlämningen är utförd. 

 

Alla pedagoger upplever att hela processen fungerar bra. De har en väl fungerande rutin 

och  de  vet  vem  de  ska  kontakta  vid  ett  upptäckande  och  vart  de  kan  ringa  för  att  få 

vägledning över vad som behövs göras. Pedagog F förklarar att BES är nytt sedan några år 

tillbaka och tycker att det fungerar väldigt bra och det är enkelt att kontakta dem. Oftast 

kan de komma ut till förskolan inom två‐tre veckor men ibland tar det bara några dagar det 

beror på hur uppbokade de är av andra. Men innan BES kom till så var man i direkt kontakt 

med habiliteringen och där kunde det dröja länge innan man fick någon hjälp eftersom de 

har mycket annat att göra också. Pedagog G menar att om de kan motivera att det behövs 

extra  resurser  och  varför  så  får  de  också  det  i  möjligaste  mån.  Pedagog  I  nämner  att 

förskolechefen ofta tar dem på allvar när de nämner något.  

 

Vidare förklarar pedagog F att hon inte har något särskilt som hon skulle vilja ändra, men 

att det är svårt att ha en rutin som passar för exakt alla. Hon menar att alla barn är olika 

och varje stödinsats är individuellt anpassat för varje barn. Pedagog G, I och J tycker att det 

är ett väl fungerande system och känner inte att det finns något att ändra. Pedagog H säger 

att om det är något som hon anser behöver ändras på då framför hon det och försöker se 

till att det blir ändrat eftersom pedagogerna är en del av organisationen. Vidare beskriver 

hon att hon önskar att alla får arbeta i ett väl fungerande arbetslag där man stöttar och ger 

varandra energi. En sista önskan handlar om mindre barngrupper, det menar pedagog H 

att hon tror att alla skulle må bra av, särskilt de barn som är i behov av särskilt stöd. Då 

skulle pedagogerna också känna att de kunde tillgodose säkerheten och behoven bättre 

och ändå ha energi kvar när dagen är slut. 

7.2.2. Vilket stöd beskriver pedagogerna att de får i arbetet? 

Både i starten och under pågående process så nämner samtliga pedagoger att de får stöd 

från  BES,  där  det  finns  det  skolläkare,  psykolog,  socionom,  logoped,  beteendevetare, 

specialpedagoger  och  pedagoger  med  olika  kompetenser  som  stöttar  och  hjälper 

pedagogerna  i  arbetet.  Pedagogerna  får  tips  och  idéer  på  hur  de  kan  arbeta  med 

barnen/barnet  som  är  i  behov  av  särskilt  stöd  i  barngruppen. Någon  från  BES  kommer 



 

23 
 

oftast och besöker barngruppen för att observera och bilda sig en egen uppfattning för att 

kunna se om det behövs ett stöd på en gång eller om de bör avvakta. Om stödet behövs så 

utformas  det  utifrån  det  behov  som  finns,  vilket  exempelvis  kan  vara  stödtecken  och 

mindre grupper på avdelningen, detta genom tips och idéer hur pedagogerna ska arbeta 

med det enskilda barnet. Pedagog H nämner även att hon får stöd ifrån sina kollegor och 

från sin chef, sedan kan pedagogerna få stöd från barnhabiliteringen om ett barn är skrivet 

där då sker det ett nära samarbete för att de ska få stöd i hur de ska arbeta på förskolan. 

Pedagog F berättar att hon tycker det är hemskt att de ibland behöver ansöka om anslag 

och få pengar att det inte finns personer till de man behöver hjälp och stöd i många gånger. 

Hon  hade  önskat  att  det  fanns  en  extra  personal  på  förskolan  som  kunde  gå  mellan 

avdelningar  och  vara  där  det  behövdes.  Fortsättningsvis  tycker  pedagog  F  att  om man 

behöver hjälp så ska man kunna få hjälp under perioder och det ska inte vara en ekonomisk 

fråga. Hon menar på att problemet ligger i om de får en extra personal eller inte för stöd 

och hjälp i själva arbetet det får de alltid. 

  

Samtliga pedagoger berättade att förskolechefen har det yttersta ansvaret när det gäller 

att  ta  ärendet  vidare  och  söka  stöd  hos  BES. Men  pedagogerna  har  samtidigt  ett  stort 

ansvar eftersom att de är i barngruppen, det är pedagogerna som gör upptäckterna som 

de  sedan  tar  vidare  till  förskolechefen.  Pedagog  J  berättade  att  vore  det  inte  för 

pedagogerna så hade arbetet varit oerhört svårt med barn i behov av särskilt stöd eftersom 

förskolechefen inte är i barngruppen. Angående chefens stöd så säger Pedagog F “Ja men 

det har faktiskt varit bra åtminstone det jag mött på. Sen tycker jag också att man får stå 

på sig, vad jag vet så har det aldrig varit omöjligt. Behöver vi hjälp så får vi stöd det tycker 

jag bara man lägger upp det. Jag har aldrig känt att jag har varit motarbetad i den frågan 

utan de är ju också här för barnens skull, så där känns det bra faktiskt”. Pedagog H förklarar 

att chefen tar oftast kontakten med den instans de behöver eftersom pedagogerna oftast 

inte har tid då de är i barngruppen men att pedagogerna har ett ansvar som är skrivet i 

läroplanen att se  till alla barns bästa. Så det är både förskolechefens och pedagogernas 

ansvar  att  föra  det  vidare  då  det  är  ett  lagarbete.  Pedagog  H  poängterar  också  att 

informationen  inte  kan  stanna  hos  henne  för  om  det  händer  henne  något  så  är 

informationen borta så hon är skyldig att föra informationen vidare till förskolechefen för 

barnets bästa. 

7.2.3. Hur beskriver pedagogerna att samverkan med vårdnadshavarna ser ut i 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

Alla pedagoger beskriver att en första kontakt med BES är för att få vägledning i det enskilda 

ärendet  om  det  är  något  de  bör  gå  vidare  med  och  den  kontakten  sker  utan 

vårdnadshavarna. Men så fort pedagogerna i samråd med BES bestämt sig för att det är 

något de bör gå vidare med då kopplas vårdnadshavarna in. Pedagog F‐H uttrycker att det 

är väldigt viktigt att man kan motivera för vårdnadshavarna varför man vill ta in hjälpen och 

poängtera  att  det  är  för  barnets  bästa.  Pedagog H  förklarar  att  en  första  kontakt med 
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föräldern eller vårdnadshavarna kan börja  i hallen, beroende på vad det handlar om för 

hon menar på att en förälder inte ska komma till ett utvecklingssamtal och få en chock utan 

att  man  tar  upp  saker  allt  eftersom.  Sedan  menar  pedagog  H  att  det  finns  undantag 

exempelvis när det kommer till att man har en misstanke om att ett barn är utsatt för ett 

brott av vårdnadshavarna och då anmäler man det direkt. Pedagog F nämner att hur det 

än är så har personalen på förskolan anmälningsplikt och måste exempelvis anmäla om de 

anser att ett barn är i behov av särskilt stöd. Pedagog F, I och J förklarar att så fort BES är 

insatt och vårdnadshavare är  informerade om det  så har de  inflytande och är delaktiga 

under  hela  processen.  Vårdnadshavarna  deltar  på  möten  tillsammans  med  BES, 

förskolechefen och pedagogerna som sker några gånger per termin.  

 

När det kommer till svårigheter i samverkan med vårdnadshavarna så tycker pedagogerna 

F‐H  att  det  kan  finnas  det,  pedagog  J  beskriver  att  hon  inte  anser  att  det  finns  några 

svårigheter  och  har  aldrig  stött  på  det.  Angående  svårigheter  i  samverkan  med 

vårdnadshavarna säger pedagog G “Ja ibland, om de liksom är tveksamma och inte tycker 

att det är något problem. Man vill ju att barnet ska få det stöd som den behöver. Det kan 

vara föräldrar åt samma barn som är oense i att vilja och inte vilja. Det brukar oftast gå bra 

ändå genom att man motiverar varför”.  Pedagog F och I berättar i likhet med pedagog G 

att det kan vara svårt vid första mötet, när man berättar att man vill ta in extra stöd för 

deras barn, alla vårdnadshavare kanske inte har insett att det behövs och ställs då negativt 

till det. Men de förklarar också att det oftast brukar gå bra om man har underlag och kan 

lägga fram det på ett bra sätt genom att förklara varför. Pedagog H förklarar svårigheterna 

med att alla människor är olika och att vissa är mer öppna och mottagliga än andra. Hon 

har varit med om att hon trott att en relation till en förälder varit bra men att det senare 

kommer som en chock att föräldern gått och varit missnöjda i ett halvår. Då har de gått och 

staplat  småsaker  och  varit  irriterade  och  tillslut  så  har  det  exploderat  utan  någon 

förvarning. Pedagog H förklarar att det har hänt men att det inte handlade om något barn 

med särskilt behov men menar att det är en svårighet i sig. Vidare menar hon att det också 

är  svårt  med  vårdnadshavare  som  tycker  att  personalen  är  hemska  och  elaka  när  de 

berättar det som vårdnadshavarna är mest rädda för, att personalen sett något kring deras 

barn  som  de  undrar  kring  som  de  vill  ta  vidare  till  någon mer  kunnig.  Det  kan  bli  ett 

sorgearbete för vårdnadshavarna när personalen anser att deras barn behöver extra stöd, 

det anser pedagog H att hon inte fått någon kunskap kring hur man ska hantera det från 

förskollärarutbildningen. Slutligen berättar pedagog H att det är en balansgång i hur fort 

fram man kan gå, processen kan vara lång, kort eller ibland blir det ingen process för att 

vårdnadshavarna redan förstått.  

7.3. Sammanfattning av kommun 1 och 2 

I kommun 1 har det visat sig att pedagogerna beskriver liknande arbetssätt när det handlar 

om barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna berättar att det är svårt att bedöma om ett 
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barn är i behov av särskilt stöd men att det oftast handlar om att anpassa verksamheten så 

att den passar alla barn. Stödet som pedagogerna får är mestadels från specialpedagoger 

men  även  från  förskolechef  och  kollegor.  Samverkan  mellan  pedagoger  och 

vårdnadshavare  kan  både  vara  enkel  och  svår.  Pedagogerna  beskriver  samverkan  som 

något som man bygger upp under olika samtal man har. 

 

I kommun 2 var den största likheten mellan pedagogerna stödenheten BES. Pedagogerna 

kan vid behov söka hjälp hos BES för att få vägledning, stöttning och verktyg i arbetet med 

barn  i  behov  av  särskilt  stöd.  De  flesta  pedagogerna  hade  liknande  erfarenheter  i  hur 

processen gick till, från att de får upp ögonen för ett barn till att ett eventuellt stöd sätts in 

i verksamheten. Att det inte är upp till förskolan att avgöra om ett barn är i behov av en 

utredning  eller  inte  var  alla  pedagoger  eniga  om.  Dock  hade  pedagogerna  olika 

uppfattningar  när  det  kommer  till  föräldrasamverkan.  Några  hade  erfarenheter  att  det 

kunde finnas svårigheter medan andra inte.  

7.4. Finns det några likheter respektive skillnader mellan de 
kommuner vi valt att studera? 

De likheter och skillnader vi presenterar är organisatorisk på kommunal nivå. Likheterna 

och skillnaderna har visat sig vara väldigt  tydliga  i kommun 1 och 2. Kommun 1 och 2:s 

intervjuade pedagoger öppnar upp med samma beskrivning för hur de får upp ögonen lite 

extra  för  ett  barn  i  en  barngrupp.  Likheterna  här  handlar  om  att  pedagogerna 

uppmärksammar  något  barn  som  avviker  från  de  andra  jämnåriga  barnen.  Avvikelsen 

handlar  oftast  om  ett  beteende  som  på  något  sätt  skiljer  sig  från  de  andra  barnen. 

Pedagogerna berättar också hur de går vidare med detta barn. Likheterna här är att de talar 

med sina kollegor och diskuterar om de sett  liknande saker eller uppmärksammat något 

annat. När de diskuterat  tillsammans går de vidare med detta till  förskolechefen för att 

bestämma hur de ska gå vidare därefter. 

 

Efter  detta  påvisar  kommunerna  skillnader  för  vad  som  sker  därefter.  I  kommun  1  tar 

pedagogerna  kontakt  med  en  specialpedagog  som  är  kopplad  till  kommunen. 

Specialpedagogen erbjuder samtal eller möten i form av tips och idéer. Specialpedagogen 

kan även göra ett  besök ute på  förskolan.  Kommunen har en  språkförskola  kopplad  till 

deras enhet där det bland annat finns logopeder som pedagogerna kan samtala med. BVC 

är också något som pedagogerna och/eller vårdnadshavarna kan ta kontakt med, där finns 

det logopeder som kan besöka barngruppen. I kommun 2 kopplar förskolechefen in BES om 

chefen  i  samråd  med  pedagogerna  anser  att  det  behövs.  Förskolorna  har  ett  nära 

samarbete med BES och vid första kontakten bokas en tid så att någon från stödenheten 

ska komma ut och observera barngruppen för att se hur de ska gå vidare.  
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Pedagogerna i båda kommunerna beskriver på liknande sätt att det inte är upp till förskolan 

att avgöra om ett barn är i behov av en utredning. Förskolornas stödinsatser kan leda till 

en framtida utredning och diagnos, men det behöver det inte göra. Förskolans ansvar är 

att stödja varje barn i sin utveckling och kan vägleda vårdnadshavare hur de kan gå vidare 

med  en  eventuell  utredning  om de  anser  att  det  behövs.  Det  är  oftast  när  barnen  är  i 

skolåldern som en utredning eventuellt görs. I kommun 1 berättar pedagogerna att det kan 

vara vårdnadshavarna eller  förskolan  som går vidare med BVC, medan det  i  kommun 2 

beskrivs  att  det  är  vårdnadshavarna  som  driver  frågan  framåt  angående  en  eventuell 

utredning. 

 

Vi ser likheter och skillnader mellan kommunerna gällande handlingsplan och åtgärdsplan. 

Vi  kommer  därför  att  presentera  kommunerna  var  för  sig  då  pedagogerna  beskriver 

dokumenten  på  olika  sätt.  I  kommun  1  beskriver  pedagogerna  handlingsplan  och 

åtgärdsplan något som ska finnas som mallar i en specifik mapp på förskolan men det är 

inte något som de har någon större erfarenhet av. Tre pedagoger pratar om att det är något 

som ska gå hand i hand med varandra och att det är något som de skriver tillsammans med 

vårdnadshavarna  och  förskolechefen.  Två  pedagoger  berättar  att  de  inte  tidigare  har 

arbetat med handlingsplan eller åtgärdsplan men förutsätter och gissar att det borde finnas 

i  en mapp.  Det  är  en  pedagog  som  säger  att  de  borde  ha mallar  till  dem, men  att  de 

försvunnit. Även i kommun 2 råder det olika meningar där fokus låg på handlingsplan. Två 

av  pedagogerna  nämner  att  det  ska  finnas medan  en  av  pedagogerna  inte  vet  om  det 

existerar någon handlingsplan. Sedan är det en pedagog som nämner att handlingsplanen 

mer  är  som  en  stående  rutin men  att  den  inte  är  nedskriven.  Däremot  nämner  en  av 

pedagogerna att det finns en handlingsplan nedskriven för de barn som har någon sjukdom, 

kopplad till socialtjänsten eller som är inskriven hos habiliteringen.  

 

En likhet vi funnit mellan kommunerna gällande dokumentation är att pedagogerna börjar 

observera och dokumentera för att få ett skriftligt underlag. Men i kommun 1 nämns det 

att dokumentationen främst är till för pedagogerna själva men också för underlag i samtal 

med  vårdnadshavare  och  förskolechef.  Pedagogerna  i  kommun  2  förklarar 

dokumentationen  vidare  på  olika  sätt.  En  av  pedagogerna  förklarar  att  pedagogernas 

dokumentation skrivs i form av en loggbok, den ska skrivas på ett sådans sätt att det inte 

ska  gå  att  lista  ut  vem  det  handlar  om.  Två  av  pedagogerna  nämner  också  att 

dokumentationen  inte är något som förvaras på avdelningen utan  i ett brandsäkert  låst 

skåp.  Fyra  av  pedagogerna  beskriver  att  när  BES  kopplas  in  så  är  det  dem  som 

dokumenterar det som bestäms och hur de ska arbeta. Sedan är det en pedagog som menar 

på att det är förskolechefens ansvar att dokumentera och skriva ner det som bestäms.  

 

När  det  kommer  till  hur  stödet  sätts  in  i  verksamheten  så  finns  det  både  likheter  och 

skillnader mellan kommunerna. Likheterna är att pedagogerna anser att stödet som sätts 

in är ett bra komplement när deras egna kunskaper inte räcker till. Pedagogerna i kommun 
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1 har erfarit olika hur stöd har satts in i verksamheten. En pedagog anser att de inte fått 

tillräckligt med stöd och att det handlar om en kostnadsfråga. En annan pedagog berättar 

att de anpassar den dagliga verksamheten efter barnens behov medan en pedagog nämner 

att avdelningen vid något tillfälle fått in stöd till verksamheten i form av en outbildad extra 

personal. Andra erfarenheter de har haft är en regelbunden kontakt med specialpedagogen 

och  en  enstaka  gång  när  vårdnadshavarna  själva  varit  drivande  i  detta.  Pedagogerna  i 

kommun 2 beskriver att stödet i förskolan sätts in i dialog med BES. Oftast handlar det om 

att BES handleder pedagogerna i hur de kan arbeta genom att ge tips, idéer och verktyg. 

Den person som kommer  från BES har  specialiserade kunskaper  inom området och kan 

därmed bidra med mer kunskap till pedagogerna. 

 

Likheterna mellan kommunerna i hur uppföljningen sker är att den sker med berörda parter 

och att det diskuteras kring hur det gått och hur de kan arbeta vidare. Skillnaderna är dock 

att  i  kommun  1  är  det  alltid  pedagogerna  tillsammans med  vårdnadshavarna  som  har 

möten kring uppföljningen men att specialpedagog och/eller förskolechef kan delta om det 

behövs. Medan i kommun 2 är alltid BES, vårdnadshavarna, förskolechef och pedagoger 

från berörd avdelning med vid uppföljningen.  

 

Upplevelserna kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd hos pedagogerna skiljer sig 

åt  i kommunerna.  I kommun 1 tycker två pedagoger att processen går för  långsamt och 

anser att det borde vara en snabbare hantering av ärendet samt att de skulle ha en större 

resurspeng. En tredje pedagog menar att det här är en del av det svåra i yrket men anser 

att det är något  förskolan är väldigt bra på att hantera. En  fjärde pedagog upplever att 

samarbetet mellan specialpedagogen fungerar bra men önskar att de skulle få mer hjälp på 

småbarnsavdelningen. En femte pedagog tycker att det fungerar bra men tror att det alltid 

finns  något  som  kan  förbättras.  Samtliga  pedagoger  i  kommun  2  upplever  att  hela 

processen fungerar bra och har en välfungerande rutin. De vet hur de ska gå tillväga när 

dem anser att ett barn är i behov av särskilt stöd. Vidare anser fyra av pedagogerna att det 

inte  finns  något  som  de  skulle  vilja  ändra  på  då  allt  fungerar  bra,  medan  den  femte 

pedagogen beskriver att om det är något som hon vill ändra så framför hon det direkt. Hon 

önskar att alla får arbeta i ett väl fungerande arbetslag samt mindre barngrupper då hon 

tror att alla skulle må bra av det, särskilt de barn som är i behov av särskilt stöd. 

 

Stödet  som pedagogerna  får  i  arbetet med barn  i behov av  särskilt  stöd kan vi  se både 

likheter och skillnader kring. Likheterna i båda kommunerna är att förskolorna får stöd från 

förskolechefen, kollegorna, specialpedagoger och  logopeder. Alla pedagoger nämner att 

förskolechefen  har  det  yttersta  ansvaret  i  arbetet  med  barn  i  behov  av  särskilt  stöd. 

Skillnaderna vi kan se mellan kommunerna är att i kommun 1 får även pedagogerna stöd 

från BVC. En pedagog nämner också att hon kan få stöd från barnhabiliteringen. I kommun 

2 får också pedagogerna stöd från skolläkare, psykolog, socionom och beteendevetare.  
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När det kommer  till  svårigheter  i  samverkan med vårdnadshavare ansåg alla pedagoger 

utom en att det kunde finnas svårigheter. Däremot finns det en pedagog i kommun 2 som 

inte upplevde några svårigheter alls i samverkan med vårdnadshavare. I båda kommunerna 

kan vi också se att de flesta pedagoger upplever en snabb process om vårdnadshavarna 

redan är medvetna om problematiken.  I  kommun 1  kan  vi  se  att  pedagogerna  inte har 

särskilda rutiner för hur vårdnadshavare ska informera och involveras. Pedagogerna börjar 

med  att  samtala  tillsammans  och  sedan  kallar  vårdnadshavarna  antingen  till  ett 

utvecklingssamtal eller om det behövs ett akut möte, där minst två pedagoger är med. När 

handlingsplanen  används  skrivs  den  tillsammans  med  pedagoger,  förskolechef  och 

vårdnadshavare.  Pedagogerna  samtalar  också  med  vårdnadshavarna  varje  dag  under 

hämtning.  I  kommun  2  är  rutinen  tydlig  när  vårdnadshavarna  ska  kopplas  in,  en  första 

kontakt mellan BES och pedagogerna sker utan vårdnadshavarna. Men så fort pedagogerna 

i  samråd med  BES  bestämt  sig  för  att  gå  vidare  så  kopplas  vårdnadshavarna  in.  Tre  av 

pedagogerna beskriver att vårdnadshavarna har inflytande under hela processen så fort de 

blir  inkopplade.  Vårdnadshavarna  deltar  i möten  tillsammans med  BES,  pedagoger  och 

förskolechef några gånger per termin. Slutligen nämner en pedagog att det är viktigt att 

regelbundet prata med vårdnadshavarna om barnets utveckling för att det inte ska komma 

som en chock på ett framtida utvecklingssamtal. 
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8. Diskussion 

Vårt övergripande syfte var att undersöka hur pedagoger upplever att processen med barn 

i  behov  av  särskilt  stöd  ser  ut  från  ett  upptäckande  till  en  eventuell  stödinsats  och 

uppföljning.  Genom  våra  frågeställningar  har  vi  fått  insyn  i  hur  pedagogerna  upplever 

processen. Våra frågeställningar till studien var:  

 

1. Hur  beskriver  pedagogerna  rutinerna  när  det  uppmärksammas  att  ett  barn  är  i 

behov av särskilt stöd och hur upplever pedagogerna att processen fungerar? 

2. Vilket stöd beskriver pedagogerna att de får i arbetet? 

3. Hur beskriver pedagogerna att föräldrasamverkan ser ut i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd? 

4. Finns  det  några  likheter  respektive  skillnader  mellan  de  kommuner  vi  valt  att 

studera? 

 

Vår studie grundar sig på den fenomenologiska teorin. Vi valde fenomenologi som Willig, 

Szklarski  och  Stensmo  beskriver  för  att  hjälpa  oss  att  få  reda  på  vilka  erfarenheter 

pedagogerna har av hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd går till (2008, s. 52; 2015, 

s.  132;  2007,  s.  129).  Utifrån  den  fenomenologiska  teorin  redogör  vi  endast  för 

pedagogernas tankar och uppfattningar utan att blanda in våra egna åsikter. 

 

Likt Sandberg m.fl. Renblad och Brodin beskriver pedagogerna i båda kommunerna att när 

de  får upp ögonen  för  ett barn  så är det  för  att något avviker  från de andra  jämnåriga 

barnen (2010, s. 43 och 50; 2014, s. 387). Markström använder normalitet för att beskriva 

det  “normala”  respektive  “onormala”  barnet  (2005,  s.  153  och  159–160).  Pedagogerna 

beskriver att avvikelsen oftast handlar om ett beteende som på något sätt skiljer sig från 

de andra barnen. 

  

Pedagogerna  i  vår  undersökning  arbetar  utifrån  ett  kritiskt  perspektiv  såsom  Nilholm 

beskriver då de anpassar verksamheten efter barnens behov (2005, s. 126–127 och 130). 

Pedagogerna sätter också in någon form av stöd i verksamheten om det visar sig behövas. 

På olika sätt anpassas verksamheten utifrån vad barnen och barngruppen är i behov av. 

 

Pedagogerna i båda kommunerna beskriver likt Renblad, Brodin att de tar in personer med 

mer kunskaper när deras egna inte räcker till för att få stöd och stöttning i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd (2014, s. 384–386). I kommun 1 kopplas specialpedagog och 

logoped  in  från  olika  instanser  när  pedagogernas  kunskaper  inte  räcker.  I  kommun  2 

kopplas BES (barn‐ elevhälsa och stödteam) in som är en stödenhet i kommunen där det 

finns  skolläkare,  psykologer,  socionomer,  logopeder,  beteendevetare  och 

specialpedagoger som förskolor får stöttning ifrån när deras kunskaper inte räcker till.  
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I båda kommunerna pratar pedagogerna om dokumentation som något som används för 

att  få  ett  skriftligt  underlag.  Pedagogerna  beskriver  dokumentationen  som  ett  viktigt 

underlag för när de senare ska söka efter den hjälp de behöver.  Detta gör pedagogerna 

och som Björck‐Åkesson också poängterar, för att det enskilda barnet ska få det specifika 

stödet som hen behöver (2009, s. 25).  

 

Pedagogerna i kommunerna beskriver på liknande sätt att det inte är upp till förskolan att 

bestämma om ett barn är i behov av en utredning. Skolverket skriver om att “gråzonsbarn”, 

det vill säga barn utan en fastställd diagnos, också är i behov av särskilt stöd (2005, s. 33). 

Pedagogerna i de båda kommunerna berättar att  i förskolan sätts stödet in för det barn 

som  är  i  behov  av  det  och  det  är  sällan  ett  barn  har  en  diagnos  när  stödet  sätts  in. 

Stödinsatserna i förskolan kan leda till en utredning när barnet blir äldre, men det behöver 

inte bli så. Vidare beskriver pedagogerna att förskolans ansvar är att stödja varje barn i sin 

utveckling och de kan vägleda vårdnadshavarna hur de kan gå vidare med en eventuell 

utredning om dem anser att det behövs.  

 

Pedagogerna  i  vår  undersökning  hade  olika  erfarenheter  gällande  samverkan  med 

vårdnadshavarna.  Alla  pedagoger  utom  en  hade  erfarenhet  av  att  det  kan  finnas 

svårigheter  i  samverkan.  En  av  pedagogerna  i  kommun  2  hade  inte  upplevt  några 

svårigheter  i  samverkan  med  vårdnadshavarna.  De  flesta  pedagogerna  i  kommunerna 

beskriver i enighet med Sandberg och Vuorinen, att om vårdnadshavarna är medvetna om 

varför pedagogerna vill sätta in stödet för det enskilda barnet så underlättar det samverkan 

mellan  förskolan  och  vårdnadshavarna  (2008,  s.  158).  Andersson,  Ottosson,  Ylvén  och 

Wilder menar på att samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna är betydelsefull för 

att ge goda möjligheter  till barns utveckling  (2004,  s. 45–46; 2009,  s. 259 och 266–267; 

2009, s. 253). Ottosson menar att kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare både 

kan gynna och missgynna barnens utveckling (2009, s. 259).  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att en stor skillnad mellan kommunerna var hur de fick 

stöd och hjälp. I kommun 1 fick pedagogerna söka hjälpen till den instans som de behövde, 

exempelvis fanns specialpedagog på en instans medan logoped på en annan. I kommun 2 

har  de  en  stödenhet  vid  namn  BES  där  det  finns  skolläkare,  psykologer,  socionomer, 

logopeder, beteendevetare och specialpedagoger. 

 

Något som skilde alla pedagoger åt var arbetet med handlingsplan och åtgärdsplan. En del 

hade  erfarenhet  kring  båda  delarna  en  del  kring  handlingsplan  och  vissa  hade  ingen 

erfarenhet om varken det ena eller det andra. En likhet mellan kommunerna var att alla 

utom en ansåg att det fanns svårigheter i samverkan med vårdnadshavarna genom att de 

inte  alltid  är  så  förstående  i  det  stöd  som  pedagogerna  anser  behövs.  En  annan  likhet 
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mellan  kommunerna  var  också  att  arbetet  kring  uppföljning  skedde  kontinuerligt  med 

berörda parter där de diskuterade hur arbetet gått och hur de kan arbeta vidare. 

8.1. Konklusion 

Resultatet av denna studie visar att några pedagoger pratar om tydliga rutiner medan andra 

inte  har  särskilda  rutiner.  Trots  detta  upplever  de  flesta  pedagogerna  att  processen 

fungerar  bra.  De  pedagoger  som  beskrivit  att  de  har  tydliga  rutiner  upplever  också  en 

trygghet  i  processen med  barn  i  behov  av  särskilt  stöd.  Olika  instanser  där  personalen 

kunde söka stöd gav dem trygghet i arbetet. Förskolechefens stöd under processen visade 

sig vara viktigt för att pedagogerna skulle känna trygghet i processen kring barn i behov av 

särskilt stöd. De pedagoger som upplevde att förskolechefen inte var närvarande i så hög 

utsträckning  upplevde  också  större  osäkerhet  i  processen.  Flera  pedagoger  ansåg  att 

samverkan med vårdnadshavare kunde upplevas som problematisk. 

 

Vi  anser  att  vår  studie  är  viktig  och  har  bidragit med  nya  kunskaper  till  oss  själva  och 

förhoppningsvis för andra. Vår förhoppning är att forskare i framtiden väljer att lyfta ämnet 

mer då detta område är relativt outforskat. Det vore intressant med större studier där man 

får reda på hur pedagoger upplever processen, stödet och samverkan med vårdnadshavare 

kring området barn i behov av särskilt stöd. Det vore också viktigt med framtida studier där 

man exempelvis  gör  enkäter  för  att  blanda olika  forskningsmetoder  för  att  få  ut  större 

material. Med andra ord  ”En viktig  j*vla  studie” genom att det  i  dagens  läge  inte  finns 

särskilt mycket forskning kring ämnet. 
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Bilaga: Intervjufrågor   

Bakgrundsfrågor: 
1. Vad har du för utbildning?  
2. Hur länge har du arbetat inom förskola?  

‐ Hur länge har du arbetat på denna förskola?  
3. Har du arbetat med barn som är i behov av särskilt stöd?  
4. Hur stor erfarenhet kring arbete med barn i behov av särskilt stöd har du? 

 
Huvudfrågor: 

5. Vad är det som avgör att du får upp ögonen för ett barn som du anser kan behöva 
särskilt stöd?  

 
6. Vad är första steget när du går i tankarna att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

 
7. Var kan du få stöd från när du får upp ögonen om du anar att ett barn är i behov 

av särskilt stöd? 
 

8. Hur bedömer du att ett barn är i behov av en utredning och när anser du att det 
inte behövs? 

 
9. Vems ansvar är det att gå vidare med den eventuella upptäckten man gör?  

 
10. Hur ser föräldrasamverkan ut kring barn som är i behov av särskilt stöd?  

 
11. Finns det rutiner för hur föräldrarna/vårdnadshavarna ska informeras och 

involveras? 
 

12. Har ni en handlingsplan respektive åtgärdsplan?  
 

13. Har ni tillgång till specialpedagog? 
 

14. Hur ser dokumentationen av händelseförloppet ut? 
 

15. Hur sätts eventuella åtgärder in i förskolan för ett barn som är i behov av särskilt 
stöd? 
 

16. Vad kan du som pedagog få för stöd när stödinsatser för ett barn har tagits vid? 
 

17. Hur ser uppföljningen ut? 
 
Avslutande fråga: 

18. Hur upplever du att processen kring barn i behov av särskilt stöd fungerar? 
19. Finns det något i processen kring särskilt stöd du skulle vilja förändra eller 

förbättra? 


