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Sammanfattning  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie som omfattar intervjuer med fyra förskollärare samt fyra 

specialpedagoger. Vi har även genomfört en kvantitativ studie i form av en enkät som har 

besvarats av förskollärare i Uppsala Kommun. 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur förskollärare och specialpedagoger använder sig 

av visuellt och multimodalt pedagogiskt stödmaterial i dagens förskoleverksamhet i Uppsala 

kommun. Vi vill även få en ökad förståelse för hur samarbetet mellan professionsgränserna 

fungerar.  

Studiens resultat visar på att både förskollärare och specialpedagoger anser att arbetet med 

visuellt och multimodalt pedagogiskt stödmaterial har en stor betydelse för barn i behov av 

särskilt stöd. Många förskollärare idag använder sig av Ipad och olika bildmaterial i verksamheten 

och ser det som ett positivt stödmaterial. Specialpedagogerna instämmer med förskollärarna men 

anser att det ska finnas ett pedagogiskt syfte i arbetet med Ipads. Förskollärarna och 

specialpedagogerna anser att samarbete är en viktig del, för att barnet ska få det stöd som det 

behöver.  

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, Förskola, Inkludering och integrering, Multimodalt 

stödmaterial, Visuellt stödmaterial, Samverkan förskollärare och specialpedagog 
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Inledning 

Skribenterna i denna studie studerar båda för att bli förskollärare. Vi har följt varandra under de 

sista två åren på utbildningen och en av kurserna vi läst har varit Specialpedagogik. Kursen har 

gett oss mycket och vi har blivit mer intresserade av barn i behov av särskilt stöd. Vi vill fördjupa 

oss i hur förskollärare och specialpedagoger använder sig av visuellt och multimodalt pedagogiskt 

stödmaterial vid arbete med barn i behov av särskilt stöd i förskola. Något vi även vill undersöka i 

denna studie är hur de ser på diagnoser, olika arbetssätt och samverkan mellan 

professionsgränserna. Den litteratur vi läst inför vår studie fokuserar på pedagogiska stödmaterial 

för barn i behov av särskilt stöd, t.ex. bildstöd och Ipad. Vi anser däremot att det saknas råd i hur 

dessa pedagogiska stödmaterial tillämpas i förskolan samt hur specialpedagoger och förskollärare 

arbetar med dessa frågor i förhållande till barn i behov av särskilt stöd.  

Förskolan är en viktig period för alla barn i deras utveckling och lärande utifrån deras 

individuella behov och intressen. För barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att fråga sig om 

det traditionella lärandet i förskoleverksamheten är tillräcklig eller krävs det mer kunskaper och 

insatser från specialpedagoger och förskollärare för barnets bästa möjlighet till utveckling? Detta 

beskriver även Sandberg (2009, s.9) kort i nedanstående citat, 

 

Att hjälpa barn i behov av särskilt stöd i förskolan är viktigt med tanke på att förskolan är det första steget i en lång 
process där barnet ska utvecklas och lära sig för framtiden. Vad krävs då i förskolan för att alla barn ska utvecklas på 
bästa sätt? Räcker den "vanliga" pedagogiken till för att ge alla barn en god start i sin utveckling och sitt lärande? 
Behövs specialpedagogik i förskolan? 

 

I examensarbetet kommer resultat och analys presenteras av två delstudier samt en gemensam 

redovisning av enkät. Filippa kommer att redovisa intervjusvar från specialpedagoger och Emelie 

redovisar förskollärarnas intervjusvar.   

 

Vi vill tacka förskollärare och specialpedagoger som har ställt upp vid intervjuerna och de 

förskollärare som deltagit i vår enkät. Till sist vill vi tacka våra närmsta som har stöttat oss och 

haft förståelse för att vi har varit upptagna mycket och sällan hemma.  
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Bakgrund 

I Uppsala Kommun finns det barn i behov av särskilt stöd och bristen på förskollärare är stor. 

Som förskollärare kan man träffa på barn i behov av särskilt stöd som ska börja i förskolan och 

då krävs det en stor kunskap från förskollärare, så att barnet får det stöd som behövs. En del 

förskollärare får råd och stöd av specialpedagoger, men hur ställer sig de båda till arbete med 

visuellt och multimodalt pedagogiskt stödmaterial i förskoleverksamheten? 

I vår studie kommer vi att undersöka olika pedagogers syn på faktorer som berör barn i 

behov av särskilt stöd och det menar Rabe och Hill (1990, s. 9-10) handlar om barn som har 

svårigheter med hörsel, syn, psykiska svårigheter, utvecklingsförsening, rörelsehinder, medicinska 

sjukdomstillstånd, känslomässiga svårigheter, psykoser och sociala svårigheter.   

Däremot kan det vara barn som behöver stöd under en tillfällig eller längre period, 

samtidigt som barnet kan behöva det vuxna stödet mer än andra barn. Barn som behöver särskilt 

stöd är ofta de barn som personalen på förskolan “upplever som bekymmersamma att klara inom ramen 

för det vanliga pedagogiska arbetet - barn som man upplever som annorlunda, som “faller utanför” och där man 

känner att man skulle ha behov av ytterligare kunskaper och vägledning”.  Barn i behov av särskilt stöd får 

ett naturligt inslag i samhället eftersom de är integrerade i dagens förskolor jämfört med förr, då 

dessa barn gick i specialförskolor. (Hellström, 1994, s. 9-10) 

I läroplanen Lpfö 98 (reviderad 2010, s. 5-10) skriver skolverket att förskolan “ska sträva 

efter att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov”. Eftersom alla individer är olika är det viktigt 

att vi kan hitta olika strategier och alternativa pedagogiska stödmaterial att arbeta med i förskolan. 

Barn bör även få möjlighet till att utveckla sitt lärande med hjälp av multimedia, bild och text i 

verksamheten, vilket visas i barnets skapande processer.  

Allmän beskrivning av pedagogiskt stödmaterial 

Innehållet i vår studie fokuserar på förskollärares och specialpedagogers användning av visuellt 

och multimodalt pedagogiskt stödmaterial med barn i behov av särskilt stöd. Att arbeta med 

visuellt pedagogiskt stödmaterial, t.ex. bildberättelser, ger stora möjligheter för barnet att utveckla 

förmågor där de får visa och beskriva sina känslor och tankar, i förhållande till den omgivning 

barnet befinner sig i. Barn i behov av särskilt stöd kan ha svårare att uttrycka sina känslor och 

tankar till andra barn och vuxna men med hjälp av olika bildmaterial kan de på ett mer spontant 

sätt utveckla sin förmåga att berätta vad de känner och varför. Vidare krävs det stor kompetens 

och kunskap hos förskollärare och specialpedagoger för att tillgodose varje barns enskilda behov 

(Holmsen, 2005, s.13).  
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Ett annat exempel på stödmaterial är sociala berättelser som bland annat används för barn i 

behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet. Syftet med detta arbetssätt är att få barnet till att 

börja bearbeta och reflektera över sitt nuvarande beteende för att sedan kunna förstå, lära in och 

pröva nya beteenden och tillvägagångssätt för utveckling av sin verbala kommunikation med 

andra barn och vuxna. (Andersson, 2000, s. 4-5). 

Barn i behov av särskilt stöd menar Powel och Jordan (1998, s.155) samt Lindstrand et al. 

(2011, s.11), kan ha svårigheter att använda sig av verbal kommunikation men vid användning av 

multimodalt pedagogiskt stödmaterial kan svårigheterna hos barnen övergå till ett lärande i hur de 

bör hantera dessa svårigheter utifrån olika situationer.  

Bilder 

Vår studie innehåller förskollärares och specialpedagogers beskrivning av sin användning av 

bland annat visuellt pedagogiskt stödmaterial i arbete med barn i behov av särskilt stöd. Genom 

användning av olika former av bildmaterial menar Baron-Cohen et al. (2001, s.8; s.24-27; s.28-

231) att möjligheten är större till att barn kan se sina egna svårigheter samt andras i förhållande 

till utveckling och lärande. Författarna skriver även att vid arbete med barn i behov av särskilt 

stöd kan man använda olika schematiserade bilder utifrån situationer och aktiviteter i 

verksamheten, för att barnen lättare ska förstå sig själv för sedan kunna förstå andra i olika 

situationer. Tillsammans kan förskolläraren och barnen arbeta med situationsbaserade och 

föreställningsbaserade situationer för att utveckla förståelse för andra.   

Sociala berättelser 

Sociala berättelser (se bilaga 3) är ett visuellt pedagogiskt stödmaterial som underlättar lärandet 

för barn i behov av särskilt stöd i deras utveckling på förskolan. (Grethe Urnes och Eckhoff, 

2011, s.198-199) och (Andersson, 2000, s. 4-7) Vid användning av detta arbetssätt krävs det 

penna och papper där förskollärare eller specialpedagoger lättare kan visualisera, rita, skriva och 

förklara situationer som exempelvis är för abstrakt för barnet eller om barnet har svårt att förstå 

och hantera förändringar som sker i dess omgivning. Sociala berättelser kan användas som metod 

för att underlätta social förståelse hos barn i behov av särskilt stöd. Denna metod används främst 

för att göra om sociala koder till en mer verbal information, vilket underlättar barnets förståelse 

när svåra situationer dyker upp. 

Multimodalt pedagogiskt stödmaterial 

I förskoleverksamheter används idag multimodalt pedagogiskt stödmaterial i en mängd olika 

aktiviteter, t.ex. skriv- och läsinlärning, bildskapande, sång och musik. Att använda sig av 
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multimodala pedagogiskt stödmaterial i olika lärandesituationer är ett av de uppdrag som 

förskolor bör arbeta med. 

Begreppet multimedia skriver Johansson (2000, s.7) handlar om bild, men även rörliga 

bilder samtidigt som det kan vara kopplat till ljud och text.  Många barn har idag datorer i 

hemmet och för de yngsta barnen används det mest till spel. Multimedia kan användas för att 

läsa, skriva och räkna vilket är något som förskolor försöker lära ut till barnen.  

Lärandet och utvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd kan underlättas genom 

användning av multimodalt pedagogiskt stödmaterial som t.ex. datorer och Ipad. Syftet med att 

använda sig av kommunikationsstödjande resurser, är att ge barn extra stöd och tillfälle till att 

leka och utveckla socialt samspel med andra barn och vuxna. Barn i behov av särskilt stöd har 

även möjlighet att utveckla sin kommunikation och tolkning av känslor genom att använda sig av 

datorer eller andra multimodala verktyg som är utvecklade för detta ändamål (Lindstrand, Sirén & 

Brodin, 2011, s.11-12). 

Många experter enligt Wardle (2009) anser att datorer inte är lämpliga för barn under tre års 

ålder men samtidigt är det dessa experter som anser att barnen kan börja effektivt utforska och 

använda datorer vid tre års ålder och äldre. Det Wardle menar på är att vi bör anpassa 

inlärningsstilarna till varje barn, att det inte är optimalt att alla barn lär sig på det traditionella 

sättet, genom att läraren berättar. Förskollärare har hand om många olika barn i förskoleyrket att 

det är viktigt att vara öppen för olika lärandestrategier.  

Vid användning av t.ex. datorer är det viktigt att det inte blir ett verktyg för att tiden ska gå 

fortare utan att det kopplas och används rätt gentemot vad läroplanen säger. Vid arbete med 

datorer är det viktigt att användningen sker på ett effektivt sätt och då behövs det oftast genomgå 

ett flertal steg. Det första steget är att hitta de rätta och lämpliga program som kan användas. Det 

krävs att personalen i verksamheten får en god och regelbunden utbildning, både hur de ska 

använda datorer men även så uppgifterna via datorerna blir kopplade till läroplanen. Det är 

viktigt att det finns ett system för vem som ska få sitta där men även hur många som ska få sitta 

samtidigt.  

Bemötande utifrån förskollärare och specialpedagoger 

Förskollärare och specialpedagoger bör tänka realistiskt över barns olika svårigheter men även 

bemöta dessa svårigheter tillsammans med barnet. Som förskollärare och specialpedagog bör vi 

även tänka på bemötandet gentemot föräldrar, eftersom även de kan ha svåra känslor och 

relationer om barnets svårigheter (Bergquist et al., 2007, s.27-29). 

I artikeln ”Making schools inclusive? Educational leaders' views on how to work with children in need 

of special support” skriver Lindqvist och Nilholm (2013) om bemötande av barn i behov av särskilt 



9 

 

stöd, att man som pedagog bör ha kunskap och kompetens om ett barns svårigheter samt att som 

pedagog bör man ha ett flexibelt arbetssätt som ger barnet det rätta stödet för att främja dess 

utveckling och lärande i förskolan.  

Barn, förskollärare samt specialpedagoger ställs inför olika utmaningar, då 

förskoleverksamheten ska anpassas till barn i behov av särskilt stöd. Frågan är, utifrån 

förskollärares och specialpedagogers perspektiv, hur visuellt och multimodalt pedagogiskt 

material används i förskoleverksamheten samt hur de ser på olika arbetsformer och samverkan 

mellan professionsgränserna.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I artikeln “Mobile Learning Technology Based on iOS Devices to Support Students with Special Education 

Needs” skriver Fernández-López et al. (2013) att det har genomförts en empirisk studie på 39 

barn i behov av särskilt stöd från olika skolor i Spanien. I studien beskriver författarna hur 

barnen skapar en alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i deras verksamhet genom att 

använda sig av en mobilplattform vid namn PICAA. 

AKK 

Under de senaste åren har Fernández-López et al. (2013), tillsammans med en forskargrupp, 

arbetat med AKK som en kompletterande kommunikationsmetod för barn som exempelvis har 

svårigheter med att kommunicera med andra barn och vuxna. Artikeln beskriver att barn med 

inlärningssvårigheter har en fördjupad känsla för detaljer när de arbetar med tekniska och 

multimodala redskap, t.ex. datorer och Ipads. Genom att barnen arbetar med dessa redskap 

fångas deras uppmärksamhet på de aktuella fokusområdena, som barnen behöver utföra i deras 

lärande och utveckling, gentemot vad läroplanen säger. Denna forskargrupp har, genom 

observationer, sett att barnen fått en ökad vilja till att kommunicera, förstå och använda sitt 

språk, minska störande beteenden och förbättra sin integration i sociala miljöer.  

Vidare skriver Fernández-López et al. (2013) att ”utveckling av anpassningsbara applikationer för 

barnen ger många fördelar eftersom det hjälper till att forma inlärningsprocessen.” Utvecklingen kan t.ex. vara 

inom kognitiva och sociala områden av barnens inlärningsprocess.  

PICAA 

 En mobil plattform som kallas PICAA (se bilaga 1) har Fernández-López et al. (2013) utvecklat, 

som täcker de viktigaste faserna i inlärningsprocessen hos barn i behov av särskilt stöd: 

förberedelse, användning och utvärdering. Tekniska material såsom PICAA är ett exempel på 

individualiserad behovsanpassning till de barn som har svårigheter med att utforska och 

kommunicera med andra barn och vuxna. Programmet omfattar fyra typer av 

utbildningsverksamhet: utforska, association, pussel och sortering. Artikelns syfte är att utvärdera 

användningen av den mobila plattformen PICAA, med barn i särskilda behov av stöd, i deras 

utveckling och lärande. 

För att bedöma barnens kompetens inom de fem grundläggande färdigheterna: språk, 

matematik, sociala färdigheter, självständighet och miljömedvetenhet så genomförde de dels en 

enkät som både lärarna och barnen fick fylla i var för sig. De använde enkäten som utvärdering i 

deras studie och den innefattade barnens och lärarnas svar gällande användandet av den mobila 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0360131512002199#bib11
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0360131512002199#bib11
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0360131512002199#bib11
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plattformen PICAA. Enkäten bestod av frågor som var anpassade till studiens syfte som var att 

mäta barnens förmågor som baseras på de fem grundläggande färdigheterna. Artikeln tyder på att 

användning av tekniskt och multimodalt stödmaterial ökar barns intresse och fångar deras lärande 

och uppmärksamhet.  

PECS 

PECS är en alternativ bildbaserad kommunikationsmetod, som Cummings et al. (2012) tar upp 

att det ofta används i förskolor tillsammans med barn och främst till de barn som har svårigheter 

att kommunicera verbalt. PECS används även till barn med andra svårigheter i sin sociala miljö 

och som behöver extra stöd i verksamheten t.ex. barn med autism. Författarna beskriver att 

PECS (se bilaga 2) är utformad till de som har ett litet eller inget talspråk alls, och genom att 

använda denna metod som ett komplement till barnet, ökar deras förmåga till sitt eget lärande 

och utveckling. Författarna genomförde denna studie tillsammans med sju barn som hade olika 

utvecklings- och språksvårigheter. Syftet var att se vilken nivå barnen ligger på, för att sedan 

kunna bedöma deras språkkunskaper.  

Det som bland annat beskrivs under resultatet i denna studie är hur barnen använder sig av 

PECS som en variant på kommunikation där barnen först får lära sig att byta ut ett bildkort på 

t.ex. en aktivitet eller ett föremål, (nivå ett). När de har fått träna på detta byte av bildkort ökar 

nivån ett steg genom att avståndet mellan t.ex. barnet och en förskollärare ökar, (nivå två). På 

nivå tre har barnet en samlad pärm med ett urval av bilder som det själv kan välja ur och sedan 

byta dessa kort med ett annat barn eller en vuxen. När barnet når nivå fyra skapar det egna 

meningar utifrån bildkorten exempelvis ”Jag vill ha en frukt”, pekar på kortet med frukt och 

byter sedan ut kortet. Under nivå fem och sex tränar förskollärare eller specialpedagoger med 

barnet på att själv fråga vad den andra partnern vill ha för bildkort genom att t.ex. säga ”Vad vill 

du ha?”. 

Artikeln nämner att användningen av PECS, som ett kommunikationsmaterial och ett 

visuellt stödmaterial, har gynnat utveckling och lärande hos barn med olika diagnostiska 

förhållanden. Gällande barn i behov av särskilt stöd, finns det stor möjlighet att barnets talspråk 

och sociala beteende ökar samtidigt som dess problembeteende minskar om de introduceras för 

PECS. 

Arbetsformer 

I artikeln “The effectiveness of multimedia visual perceptual training groups for the preschool children with 

developmental delay” skriver Chen et al. (2013) om hur man på ett effektivt sätt kan använda 

multimodalt- och visuellt stödmaterial i förskolan för barn mellan fyra till sex år. Författarna 
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skriver att genom arbete med enbart papper i aktiviteter brukar barnen tappa lusten samt den 

fortsatta glädjen till att delta i aktiviteten. Däremot kan multimedia, som t.ex. datorer, skapa ett 

intresse där ljud, ljus, färg samt direkt feedback bidra till att motivationen hos barnen kan 

utvecklas. Multimedia är det som ökar intentionen och ett kontinuerlig deltagandet hos barnen, 

vilket leder till en förbättrad inlärning. 

I forskningen delas barnen in i fyra olika grupper, i första gruppen fick barnen 

multimodalt och visuellt stödmaterial i en stor barngrupp medan i andra gruppen fick barnen 

samma material individuellt. I tredje gruppen arbetade barnen i storgrupp och enbart med papper 

som visuellt material medan sista gruppen var en kontrollgrupp utan material. I undersökningen 

gjorde man både för och efter test för att kunna jämföra effekten på de olika grupperna med 

visuellt material. Denna undersökning pågick under åtta veckor. Barnen fick 40 minuters träning 

varje vecka under 14 veckor. I de första två grupperna var det mellan sju och åtta barn i varje 

grupp och i gruppen med pappersträningen var det mellan åtta och elva barn. Multimedia 

träningen för barnen planerades individuellt in när det fanns extra tid. Den grundläggande 

träningen var att låta barnen få öva, memorera, identifiera nödvändiga saker i vardagen och lära 

sig relatera deras egen relation mellan bilder. Kontrollgruppen fick ingen speciell träning. 

Resultatet av undersökningen visade på en stor skillnad på testerna i grupperna med 

visuellt och multimodalt stödmaterial och gruppen med enbart visuellt stödmaterial. Däremot 

kunde man inte se någon skillnad på träningen mellan testerna före och efter i kontrollgruppen. 

Det var ingen skillnad mellan andra gruppen och kontrollgruppen, inte heller mellan andra och 

tredje gruppen eller mellan tredje gruppen och kontrollgruppen. Men de jämförelserna som hade 

störst effekt var första gruppen med visuellt material i stor barngrupp. Resultatet visar att visuellt 

och multimodalt stödmaterial är bättre än bara papper. Många tidigare forskningar och tester 

visar detsamma och menar på att man borde få in det mer i verksamheterna.  

Läroplatta i förskoleverksamheten 

Artikeln “Touch Tablet Surprises” skriver Shifflet et al. (2012) om påverkan av nya tekniker i 

förskoleverksamheten. Cassandra är förskollärare och visste inte hur hon skulle använda 

läroplattor i verksamheten, hon experimenterade med olika applikationer innan hon förstod att 

hon behövde se ett barn interagera med läroplattan. Hon tog hjälp av en pojke vid fyra års ålder 

som på ett enkelt sätt navigerade runt läroplattans applikationer. Han såg ut att veta exakt hur 

han skulle flytta fingrarna för att manipulera applikationerna. Hans reaktion ökade hennes 

nyfikenhet för att använda läroplattan som verktyg i en förskola.  

Cassandra började använda läroplattorna långsamt på avdelningen. Hon började visa 

läroplattan under samlingen och berättade hur barnen kunde få använda den. När vissa barn 
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började använda läroplattan efter samlingen så stannade Cassandra kvar och arbetade med 

barnen. Allt efter tiden gått hade avdelningen utökat till fyra stycken surfplattor.  

Efter introduktion av läroplattan gjorde hon fyra överraskande upptäckter. Den första 

handlade om samarbete mellan barnen, där Cassandra satte fyra barn vid olika platser med varsin 

läroplatta och en stund senare sitter de tillsammans med läroplattorna. Påverkan på deras språk 

när de bytte kommentarer och hjälpte varandra var tydlig. Den andra handlade om samarbete 

med gemensam uppgift, där barnen arbetade tillsammans med en läroplatta, och de skapade en 

bild tillsammans genom att ge varandra direktiv.  

Tredje upptäckten handlade om digitalt medborgarskap, att allt eftersom de använt och 

utforskat läroplattorna blev vissa barn mer fixerade på att använda teknologin än andra barn. 

Men allt eftersom tiden gick och nyheten försvann blev läroplattorna en naturlig del på 

avdelningen. Cassandra upptäckte då att barnen fortfarande ville göra andra vanliga aktiviteter 

och att de självmant och frivilligt gick vidare till andra aktiviteter.  

Allt eftersom användningen av läroplattorna ökade funderar Cassandra på om barnen 

kanske ville använda läroplattorna istället för vanligt kreativt skapande. Hon bestämde sig för att 

barnen skulle få delta i vanlig bakning och en bakning på läroplattan. Dem läste, kollade på film 

och tränade på bakning och de såg fram emot bakningen som de skulle få göra på riktigt. När det 

blev dags för att baka på riktigt, fick varje barn lägga till en ingrediens, först med en bak-

applikation och sedan med riktiga ingredienser. Medan pojken kläckte ett ägg i skålen och ett i 

appen, frågade Cassandra hur det kändes och om det var någon skillnad. Pojken svarade att det 

var kladdigt och svårt att kläcka ägg. Pojken lärde sig snabbt att det var mycket svårare i 

verkligheten än på en läroplatta. 

Vid sista upptäckten, kontakt med verkligheten, hade barnen blivit mer fria med tekniken. 

Detta observerades när en pojke använde Cookie-applikationen. Pojken valde en deg och rullade 

ut den, han valde en kakform och pressade ut kakdegen. Han såg på en gång att degen inte var 

tillräckligt stor för formen och utan att tveka klickade han på bakåtknappen och rullade om 

degen. När han var nöjd med storleken, så gick han fram till skärmen och valde en mindre 

kakform.  

Här visar studien att multimodalt stödmaterial bör användas för att ge barn möjligheter till 

att bli kreativa, lösa problem, tänka och ta beslut. Efter att Cassandra experimenterat med teknik, 

var hennes fråga inte om hon skulle använda mer multimodalt stödmaterial, utan hur och vid 

vilken kapacitet samt hur ofta. 
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Möte med barn i behov av särskilt stöd 

Utifrån artikeln “Making schools inclusive? Educational leaders' views on how to work with children in need of 

special support” beskriver Lindqvist & Nilholm (2013) det ansvar och arbetssätt som förskolechefer 

har gällande hur förskolor arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna, 

förskollärare och specialpedagoger bemöter ständigt avvikelser och dilemman om hur man ska 

tänka, agera och lösa barns svårigheter som är i behov av olika stöd i förskola. De har ett ansvar 

gentemot läroplanens riktlinjer att hjälpa alla barn att sträva efter sina mål i deras utveckling och 

lärande, då den största vikten läggs på att alla barns olika behov tillgodoses i samhället. Detta 

behandlar vi även i vår studie i förhållande till förskollärares och specialpedagogers uppfattningar 

gällande bemötande av barn i behov av särskilt stöd.  

Syftet med Lindqvist och Nilholms (2013) studie var att undersöka förskollärarnas 

perspektiv och syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En enkät skickades ut till alla 

förskollärare som arbetar i vanliga förskolor. Författarna beskriver, utifrån deras 

forskningsresultat, att barn i behov av särskilt stöd bör integreras i vanliga förskolor och att 

barnens styrkor och svårigheter bör ses som tillgångar i verksamheten. I artikeln resulterade det 

bland annat till att barns olika svårigheter ofta är knutna till specialpedagogers arbete med dessa 

barn. Både förskollärare och specialpedagoger kan bidra till ett inkluderande arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Författarna kom fram till att förskollärarnas och specialpedagogernas 

kompetens sågs som en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, men även för att 

dessa barn ska lyckas. Specialpedagoger bör även ha det största inflytandet i förskolans 

verksamhet för att hjälpa barnens utveckling och lärande så barnen får det rätta stödet som de 

behöver.  

Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie kommer vi utgå från ett kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv samt 

dilemmaperspektiv som beskrivs inom ämnet specialpedagogik. I följande text kommer det 

presenteras centrala begrepp utifrån de tre perspektiven, som senare analyseras vidare utifrån de 

respondenter som har deltagit i vår studie.  

Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet inriktar sig mot svårigheter utifrån vad förskolan och utbildningen 

har för villkor, de svårigheterna kan bland annat vara barns individuella svårigheter eller 

funktionsnedsättningar.  Inom specialpedagogik handlar det kategoriska perspektivet om direkta 

åtgärder mot individen (Nilsson & Jakobsson, 2011, s. 33). Atterström och Persson (2000, s. 21) 
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skriver att det kategoriska perspektivet utgår från barnets svårigheter och dess orsaksförklaring är 

konsekvenser av dåliga hemförhållanden, svag begåvning med mera.  

Det kategoriska perspektivet handlar enligt Persson (1998, s. 31) om ämnesspecifikt och 

undervisningscentrerat, i förhållande till pedagogisk kompetens. I specialpedagogiken får barnet 

chans till kvalificerad hjälp som direkt kopplas till barnets uppvisade svårigheter. Barnet i det 

kategoriska perspektivet ses med svårigheter istället för i svårigheter. Svårigheterna ses som 

medfödda eller något som barnet är bundet till. I detta perspektiv handlar det om att hitta 

tillvägagångssätt för att leda barnet i dess utveckling kortsiktigt istället för på lång sikt. Det 

handlar om att hitta snabba metoder och hjälpmedel för att barnet ska klara sig just nu. I det 

kategoriska perspektivet kopplas pedagogiska åtgärder mot det enskilda individuella barnet. Det 

handlar inte om stöd från ett arbetslag, med chef som stöd, utan här handlar det om att kunna få 

stöd från både specialpedagoger, speciallärare och elevvårdspersonal. 

Det kategoriska perspektivet kunde enligt Nilholm ses ur ett medicinskt synsätt då det var 

fokus på barnets brister och dess svårigheter. Kategorisering behövdes för att det skulle gå att 

anpassa undervisningen utifrån barnets behov och förutsättningar (Jakobsson och Nilsson, 2011, s. 

35). Det kategoriska perspektivet har sin utgångspunkt enligt Emanuelsson et al. (2001, s. 7, 23, 

119) i det medicinska området, medan det relationella perspektivet ser man mer inom ett 

pedagogiskt område. Det kategoriska perspektivet förankrar sig i det individkaraktäristiska och att 

diagnoser från det "normala" har fått bestämma svårigheterna hos eleverna. Författarna skriver 

även att traditionen från specialpedagogiken finner vi inom det kategoriska perspektivet och även 

Persson (1998) skriver att det dominerar idag trots att styrdokumenten pekar mot det relationella 

perspektivet. 

Relationellt perspektiv 

Ett begrepp som ingår i det relationella perspektivet är inkludering, vilket dagens förskolor strävar 

efter, gällande barn i behov av särskilt stöd. Jakobsson och Nilsson (2012, s.28-30) diskuterar 

inkludering med utgångspunkt att barn i behov av särskilt stöd är placerade i vanlig 

förskoleverksamhet istället för särförskolor. Dessa barn har ofta behov av stöd både individuellt, 

i barngrupp samt i den aktuella verksamheten, då det pedagogiska arbetet kan behöva ändras 

utifrån alla barns behov och förutsättningar. Delaktighet och lärande är viktiga begrepp i arbete 

med barn i behov av särskilt stöd som även ingår i ett relationellt perspektiv. Dessa barns lärande 

är en pågående utvecklingsprocess när de är delaktiga i hela barngruppen i förskoleverksamheten. 

En grundpelare i relationella perspektivet är att förhålla sig till barn i behov av särskilt 

stöd där alla barn är olika, istället för att se barnet som bärare av problemet så ligger ansvaret 

istället hos förskolläraren och verksamhetens miljö. Det handlar även om samspelet mellan de som 
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arbetar inom problematiken än hos barnet i sig som har svårigheter (Olsson & Olsson, 2013, s. 

113). Förskolor ska värna om alla barns olikheter så att specialpedagogiken inte blir motsägelsefull. 

(Emanuelsson, 2013, s. 114) 

Multimodala och visuella stödmaterial tillgodoser ett stort spektrum av olika behov hos 

barn. De pedagogiska läro- och stödmaterial, som främst används i förskolan i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd, är datorer, Ipads, bildmaterial som t.ex. sociala berättelser, AKK, PECS 

och bildscheman. Genom att kombinera text, bild, tal och tekniska redskap i lärandet kan det ge nya 

möjligheter för barn i behov av särskilt stöd att bygga upp verbal begreppsförståelse och social 

förståelse i den kontext som de lever i (Heister Trygg, 2012, s. 17, 21, 25-26, 67 och Andersson, 

2000, s.5-7). Användningen av sociala berättelser diskuterar även Grethe Urnes och Eckhoff 

(2011, s.198-199) för barn som har icke-verbala inlärningssvårigheter. Dessa barn har, med hjälp 

av sociala berättelser, lättare att lära sig kommunicera med andra barn och vuxna i sin omgivning 

samt att det främjar barnets sociala förståelse för sin omvärld. 

För att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den vanliga förskoleverksamheten behövs 

det ett professionellt bemötande från specialpedagoger och förskollärare till barnen. I bemötande 

är det viktigt att barnen har kunskap om hur det vardagliga språket används och uttrycks i 

verksamheten, samt att de behöver mötas och få rätt stöd i deras lärande (Vernersson, 2002, 

s.7,27, 67-69). 

 Ett bra samarbete mellan förskoleverksamheter och de professionella grupper, som olika 

kommuner har att erbjuda, är en viktig del. De hjälpresurser som finns för barn i behov av särskilt 

stöd är främst den personal som arbetar inom förskolans ram och som har ett ansvar gentemot 

styrdokumenten, att tillgodose alla barns grundläggande behov. Förskollärares och 

specialpedagogers arbete med att skapa en god lärandemiljö kan vara en hjälpresurs i 

barngruppen. De centrala resursteamen, har ansvar över att stödja förskolepersonalens arbete 

med barn i behov av särskilt stöd genom handledning, konsultation eller genomföra utredningar 

(Grethe Urnes och Eckhoff, 2011, s.117). 

Dilemmaperspektiv 

Tre olika perspektiv på specialpedagogik beskrivs av Jakobsson och Nilsson (2012, s.35-36). De 

ovan nämnda perspektiven, kategoriskt och relationellt beskriver författarna som 

kompensatoriskt och kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet kritiserade det kompensatoriska 

perspektivet, då det synsättet har mer fokus på barnets brister och problem.  

Det kritiska perspektivet har däremot fokus på barnets omgivning i dess lärande och 

utveckling i förskoleverksamheter, där vikten är att lyfta fram barnens styrkor och anpassa 

verksamheten till deras förutsättningar och behov. Då får specialpedagogiken en marginaliserad 
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effekt och enligt det kritiska perspektivet ska specialpedagogik inte längre behövas, vilket nämns 

som ett dilemmaperspektiv.  

I det sistnämnda perspektivet handlar det om att samma åtgärd i förskoleverksamheten har 

både för- och nackdelar. Genom en dialog och vardaglig kommunikation kan barnets förståelse 

öka, vilket leder till nya handlingsalternativ även om någon slutgiltig lösning inte hittas hos de 

svårigheter som barnet visar. Alla barn ska sträva efter att uppnå samma mål, samtidigt som 

förskolan ska anpassa sin verksamhet utifrån varje barns individuella förutsättningar. Detta 

dilemma är svårt att hitta en lösning på, menar Jakobsson och Nilsson (2012, s.35-36).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

I förskoleverksamhet ska alla barn få chans till att utveckla en förståelse för sig själv och andra. 

De ska få möjlighet till att utforska, skapa nyfikenhet samt lust att lära, vilket utgör grunden för 

förskolan. Som förskollärare är det viktigt att vi ger barn de rätta förutsättningarna för deras 

utveckling och lärande samt att barnen får utforska utifrån deras erfarenheter, intressen och 

behov. Förskoleverksamheten bör även anpassas så barn kan få tillfälligt eller varaktigt sto  d och 

stimulans (Lpfö 98,2010, s. 5, 9-11). 

Vårt syfte med studien är att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares och 

specialpedagogers kunskaper och uppfattningar om olika sätt att stödja barn i behov av särskilt 

stöd och betydelsen av dessa för barnets utveckling och lärande.  

Frågeställningar 

▪ Vad har förskollärare och specialpedagoger för kunskaper om diagnoser och bemötande i 

dessa faktorers betydelse för barnets utveckling och lärande? 

 

▪ Hur ser förskollärare och specialpedagoger på stödjande arbetsformers betydelse för 

barnets utveckling och lärande? 

 

▪ Vilken syn har förskollärare och specialpedagoger på bruk av visuella och multimodala 

pedagogiska stödmaterial i förskolan, samt dess betydelse för barnets utveckling och 

lärande? 

 

▪ Vilken uppfattning har förskollärare och specialpedagoger om samarbete över 

professionsgränserna (t.ex. förskollärare, habiliteringsteamet, specialpedagog) och dess 

betydelse för barnets utveckling och lärande? 

 

▪ Vilka likheter och skillnader kan finnas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd mellan 

förskollärare och specialpedagoger? 
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Metod 

Våra undersökningar bygger både på kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser, då vi använder 

intervju och enkät som insamlingsmetoder. Esaiasson et al. (2012, s.210) menar att en fördel med 

att använda sig av en kvalitativ textanalys är att texter analyseras genom att ett innehåll tas fram 

vid noggrann läsning av en undersökningskontext, helhet och delar, exempelvis vid en intervju 

där analysen av utvalda frågor genomförs. En nackdel med att använda sig av en kvalitativ 

textanalys kan t.ex. vara att antalet individer som blir intervjuade är begränsat i jämförelse med en 

kvantitativ metod där en större mängd individer, exempelvis en hel kommun, ingår i 

undersökningen. Trost (2010, s.25) skriver att det som utmärker sig för kvalitativa intervjuer är att 

det ofta ställs enkla och raka frågor, där svaren blir innehållsrika och komplexa. Skillnaden på en 

kvalitativ och kvantitativ studie är att i en kvalitativ studie försöker man förstå hur individer 

resonerar om samtalsämnet medan i kvantitativ försöker man se hur ofta, hur många eller hur 

vanligt. 

Kvantitativ metod beskriver Esaiasson et. al (2012, s.197) som en form av en skriftlig, 

muntlig eller bildmässig framställning, där enkät som metod är en skriftlig framställning. Eliasson 

(2013, s. 30-31) menar på att kvantitativa metoder går snabbt att efterarbeta genom att svaren 

från enkäten läggs in på datorn för att kunna analyseras senare. Nackdelen med att bara göra en 

kvantitativ metod är att djupet på frågeställningarna försvinner. Vid intervjuer handlar det om att 

försöka förstå hur respondenten tänker, vilka erfarenheter den har samt hur den föreställer sig 

saker (Ibid, s. 43-44). Detta är något Dalen (2007, s. 9) hänvisar till, att det handlar om att få en 

insikt om personer och deras situationer i verkligheten. Fördelen med att kombinera kvantitativa 

och kvalitativa metoder tar Eliasson (2013, s. 30-31) upp, där vi kan börja med en kvantitativ 

undersökning som senare undersöks närmare och följs upp utav en kvalitativ undersökning.  

Urval 

Vi har valt att göra både kvalitativ och kvantitativ data, där vi skickar ut en mindre enkät men 

större delen av vår insamlade data bygger på intervjuerna, där vi får en mer personlig bild av hur 

förskolor arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vi har valt att inhämta våra respondenter i 

Uppsala Kommun. Anledningen till valet av Uppsala kommun, är främst för att vi studerar här 

och har fått en tidigare bild av att kommunen har många specialpedagoger delaktiga i 

förskoleverksamheterna. Därefter vill vi se hur arbetet med multimodala och visuella pedagogiska 

stödmaterial används av förskollärare och specialpedagoger i förhållande till barn i behov av 

särskilt stöd. Vi vill även se vilka arbetsformer som finns i förskoleverksamheterna i kommunen 

samt hur samarbetet mellan professionsgränserna fungerar.  
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Intervjuer väljer vi ut genom att ringa till olika förskolor som vi vet passar in på vår studie. 

Intervjuerna kommer göras med fyra specialpedagoger och fyra förskollärare. Vi tror att genom 

möjlighet till både intervjuer och enkät som insamlingsmetod, kan vi få en större bredd på våra 

svar inom hela kommunen. Dock krävs det att enkäten besvaras av större delen av Uppsala 

Kommun. 

Material 

Undersökningen av studien bygger på vår intervjuguide (se bilaga 5) som vi använder under alla 

intervjuer, så respondenterna har samma förutsättningar. Vid intervjuerna används ljudinspelning, 

vilket gör att vi senare kan gå igenom, transkribera samt välja ut relevant data. Enkäten är 

tillgänglig på internet, under ett visst datum, och då krävs det givetvis att respondenterna har 

tillgång till datorer.  

Databearbetning och analysmetod 

Datan från våra intervjuer har vi transkriberat och förvarar så att inga obehöriga får tillgång till 

dem. Detta tillvägagångssätt valde vi för att hålla våra respondenter så anonyma som möjligt 

under hela processen. De frågor som vi har i vår intervjuguide är tematiskt ordnade utifrån 

innehållet i våra frågeställningar samt utifrån det syfte vi har i vår studie. Det data vi fått fram 

genom enkäten behandlades genom att utvalda enkätfrågor sätts in i tabeller och analyseras. Även 

dessa frågor är tematiskt ordnade utifrån vårt syfte och frågeställningar i studien.  

Tillförlitlighet 

I studien så undersöker vi förskollärare och specialpedagogers syn på användning av visuellt och 

multimodalt pedagogiskt stödmaterial och olika arbetsformer i förskoleverksamheten samt 

samverkan mellan professionsgränserna. Vi har fått över 100 svar på enkäten från förskollärare 

och våra åtta intervjusvar visar på tydliga samband med enkäten. Enkäten och intervjuerna 

kompletterar varandra men studien är liten och inga större generella slutsatser kan tas.  

Genomförande 

Vår intervjuguide är tematiskt ordnad med frågor som är relevanta utifrån de frågeställningar och 

syfte vi har i studien. När vi genomför våra intervjuer så får respondenterna först läsa igenom 

informationsbrevet (se bilaga 4) men däremot finns informationen i enkäten som inledning innan 

frågorna kommer upp. Enkäten genomförs utifrån liknande tematiskt ordnade frågor som även 

finns i intervjuerna, som är kopplade till vår studie. Enkäten skickade vi till en affärsområdeschef 

i Uppsala kommun som bifogade vidare vår information med enkätlänk till samtliga kommunala 

förskolor i Uppsala Kommun. 
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Etiska överväganden 

Vid val av enkät och intervju, som insamlingsmetoder, har vi tagit hänsyn till de fyra allmänna 

huvudkraven som Vetenskapsrådet beskriver i Forskningsetiska principer (2002, s.6-14). Dessa krav 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som 

handlar om att skydda respondenten inom dessa områden. Utifrån informationskravet har vi, i 

enkät och i informationsbrevet till samtliga respondenter, informerat om vårt syfte med studien 

samt vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

I det andra kravet, samtyckeskravet, har vi bett om deltagarnas samtycke vid 

intervjutillfällena, då de har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. Vid användning av 

enkät behövs det inte något samtycke i förhand. Konfidentialitetskravet handlar t.ex. om att 

deltagarnas personuppgifter, privat information, behandlas anonymt och vi är tydliga med att vi 

har tystnadsplikt gällande personlig information från respondenterna, i både enkäten och vid 

intervjuerna. Under resultat och analys kommer respondenterna presenteras med titel och ålder. 

Det sista kravet har vi beskrivit till respondenterna i både intervju och enkät, att den insamlade 

datan vi får fram endast används för forskningsändamål och därmed får inte utlånas eller kopieras 

av utomstående individer. 

Reflektion över metoden 

Vi anser att insamlingen av data har gått bra men det svåra var att inte ta in egna kommentarer i 

intervjuerna med risk att påverka respondenternas svar. Vårt val av att inspelning vid intervjuerna 

har gett oss möjlighet att gå igenom respondenternas svar flera gånger men även kunna studera 

sig själv under intervju. Genom vår enkät fick vi en överblick om hur förskollärare anser att de 

arbetar i Uppsala Kommun. I vår enkät var det vissa frågor som inte gick att använda eftersom de 

hamnade vid sidan av studiens fokus men blev inte till någon nackdel för vår studie.   
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Resultat och Analys 

Enkät 

I Uppsala Kommun har 132 förskollärare deltagit i vår enkät gällande användning av visuellt och 

multimodalt pedagogiskt stödmaterial i förskoleverksamheter. Utifrån enkätens svar deltog fyra 

manliga förskollärare och resterande kvinnliga förskollärare. I genomsnitt finns det fyra 

avdelningar på varje förskola i Uppsala. På varje avdelning arbetar det i genomsnitt två utbildade 

förskollärare med 16 barn i gruppen. 

Här nedan presenteras fyra olika figurer som visar hur förskollärarna, som deltagit i 

enkäten, använder sig av visuellt och multimodalt pedagogiskt stödmaterial i verksamheten samt 

om de har tillgång till specialpedagoger. I samtliga figurer avser den lodräta axeln antal svar, 

medan den vågräta axeln visar svarsalternativ. I figurtexten framgår enkätfrågan som besvarats. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hur arbetar ni i barngrupp när ni genomför aktiviteter på er avdelning? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Hur ofta använder du bildstöd med barngruppen? 
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Figur 3. Använder ni er av multimedia i arbetet med barngruppen?  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Har ni tillgång till specialpedagoger på er avdelning? 

Kommentar till enkätsvar 

Baserat på enkätsvaren så drar vi slutsatsen att förskollärare väljer att variera barngruppens 

storlek utifrån aktivitet. Enkäten visar även att visuellt stödmaterial används mer sällan men att 

det ändå förekommer på vissa förskolor. Multimodalt stödmaterial visar tvärtemot det visuella, att 

det används mycket men att många förskollärare fortfarande inte använder materialet.  Tillgången 

till specialpedagoger i förskoleverksamheterna visas tydligt i enkäten.  
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Intervjustudie med förskollärare 

I denna del presenteras resultat och analys utifrån förskollärarnas synsätt och perspektiv på arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet presenteras utifrån fyra intervjuer av förskollärare. 

Förskollärarna är mellan 28 och 57 år och arbetar alla på resursavdelningar på olika förskolor i 

Uppsala kommun. Förskollärarna har ingen specifik inriktning från deras utbildning men alla har 

god kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna har arbetat i yrket mellan fyra år till 

25 år.  På avdelningarna där förskollärarna arbetar är de mellan två till tre förskollärare och de har 

allt från 12 barn upp till 17 barn, varav cirka fyra till fem barn är i behov av särskilt stöd. 

Alla förskollärarna i de enskilda intervjuerna har fått frågan om vad begreppet barn i behov 

av särskilt stöd betyder för dem.  

Dessa barn skulle behöva lite mer extra, framförallt vuxentid och extra kunskap för att inte komma bort eller för att de ska 

kunna hänga med i verksamheten… Stöd kan se ut på olika sätt beroende på vad man behöver… (Förskollärare, 52 år) 

De behöver lite extra stöd och hjälp för att klara av vardagen, att göra sig lite förstådda. (förskollärare, 28 år) 

 Alla barn behöver något behov av stöd. Begreppet i sig betyder att de behöver ha mer stöd, sen kan det vara väldigt olika, vissa 

behöver jättemycket stöd hela tiden i vissa situationer. Det kan se väldigt olika ut. (förskollärare, 45 år) 

 Barn som behöver lite mer struktur men det kan se väldigt mycket olika ut… Sen har väl alla behov på sina egna sätt. Om 

alla barn skulle få stöd så behöver en del barn extra stöd för att komma framåt. Alla barn har behov och behöver olika sätt för 

att ta sig fram. (förskollärare, 57 år) 

Första frågeställningen i denna studie är ”Vad har förskollärare och specialpedagoger för kunskaper om 

diagnoser och bemötande i betydelse för barnets utveckling och lärande?” och här svarade förskollärarna på 

frågan ”Vilka diagnoser har du varit kontakt med i förskoleverksamheten?” att det är väldigt många 

diagnoser. Förskollärarna har så pass stor erfarenhet och har varit i yrket länge och har därmed 

hunnit se många diagnoser. De diagnoser som förskollärarna väljer att ta upp under intervjuerna 

är; fragil x, down syndrom, diagnoser inom autismspektrum, skador inom cerebral pares, barn 

utan diagnoser men som har stora behov att vara inskrivna på habiliteringen, pitt-hopkins, 

synskador, svårigheter som kan medfölja diagnoser (t.ex. hjärtfel), ADHD, språkförsening, 

goldenhars syndrom, mindre kända diagnoser, sotos syndrom och fysiska handikapp. 

I en intervju berättar en förskollärare att ”Diagnoser brukar man inte få förens tidigast fyra till fem 

års ålder eftersom att man inte vet om det är en inlärd svårighet eller om det är en diagnos.” ”Förskolan är 

kravlös och man arbetar här och nu och man ser barnen vart dem är och inte kommer vara.” (förskollärare, 57 

år)  

På frågan ”På vilket sätt bemöter ni barn i behov av särskilt stöd, så deras behov tillgodoses på deras egen 

nivå och förutsättningar?” svarar samtliga förskollärare att man behöver se barn i behov av särskilt 
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stöd som alla andra barn och att det är viktigt att bemöta varje enskilt barn. Som förskollärare 

gäller det även att försöka lära känna varje barn och bemöta barn som de vill. 

Vid bemötande är det viktigt att gå ner på knä och visa sig på samma nivå. Men vissa barn behöver mer bemötande än andra 

barn. Vissa barn vill ha en kram när de kommer och andra barn vill bara springa in. (förskollärare, 45 år) 

Här syns det tydliga kopplingar till det relationella perspektivet där man utgår från att alla barn är 

olika, istället för att se barnet som ett problem. Detta kan vidare kopplas till förskollärarnas 

uppfattning, att det är viktigt att vi lär känna barnen för att kunna se till barns olikheter. Därför 

ligger det ett stort ansvar hos förskollärare i deras arbete men även i hur verksamhetens miljö 

organiseras och anpassas till barnen.  

Andra frågeställningen i studien handlar om ”Hur ser förskollärare och specialpedagoger på 

stödjande arbetsformers betydelse för barnets utveckling och lärande?” och här svarade förskollärarna med 

två centrala begrepp ifrån det relationella perspektivet, integrering och inkludering, på frågan 

”Hur arbetar ni på er avdelning?”  

Integrering är en av vår viktigaste grundstomme att stå på. Att alla är lika mycket värda och man behöver inte göra samma 

saker, det kan vara rättvist ändå fast med olika förutsättningar. (förskollärare, 57 år) 

När man får ett barn i behov av särskilt stöd måste man se vad det barnet har för styrkor och svagheter, vad den har för behov 

och vart dem behöver stöttning. (förskollärare, 52 år) 

Barn i behov av särskilt stöd ska vara en del i gruppen, att man inte skiljer ut dem hela tiden. Att dem känner sig som en del i 

gruppen och får samma möjligheter som de andra barnen till att delta i aktiviteter. (förskollärare, 28 år) 

Det förskollärarna berättar om ovan är något som återigen hör till det relationella perspektivet, att 

se barnet som delaktig i gruppen och att inte se de som ett problem samt att anpassning i 

aktiviteter inte handlar om att kategorisera barnet i behov av särskilt stöd. Förskollärarna i 

Uppsala strävar efter att ha ett inkluderande arbetssätt. I det andra citatet kan vi se att 

förskolläraren uttrycker både det relationella och det kategoriska perspektivet. I det relationella 

handlar det mer om att förskolläraren ska se till varje individ men att det även kan vara en 

kategorisk bedömning av barnet, vad de har för styrkor och svagheter samt vad de behöver för 

stöd med utgångspunkt i dessa.  

När det gäller arbetsformer så svarar alla förskollärarna att de arbetar både i smågrupper 

och i stora grupper för att barnet ska få in alla bitar som behövs i deras utveckling och lärande. 

Att barnen ska få chans till att samarbeta, lära sig av andra och lyssna, men även i mindre grupper 

få våga prata och träna på de svårigheter som finns. Detta är även något som enkäten från alla 

förskolor i Uppsala kommun visar (se figur 1) att de flesta förskollärare arbetar i mindre grupper 
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på förskolan men även om en del förskollärare varierar och använder både små och stora 

grupper.  

Förskollärarna tar även upp att de försöker, så ofta som möjligt, att leka tillsammans med 

barnen, att vara där som vägledning för de barn som har svårigheter i sociala sammanhang och 

förstå lekens regler. Ett exempel, som förskollärare 57 år tar upp, är att leklådor är något de ofta 

använder sig av för att starta leken och även få chans till att leka tillsammans. De tar även upp att 

de arbetar mycket enskilt med vissa barn utifrån en plan som sammanställts tillsammans med 

habiliteringen. 

Något som alla förskollärarna enskilt tar upp på intervjuerna är att de stöttar varandra, så 

aktiviteterna sällan behöver ställas in samt att avdelningen kan fortsätta ha tydliga och fasta 

rutiner. För att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd tar förskollärarna även upp att 

respekt för individen är viktigt att tänka på, att man även känner in situationen och försöker 

lyssna på varje enskilt barn. Vi bör se barnet som en individ, inte ett barn med ett handikapp. I 

arbete med barn i behov av särskilt stöd berättar två förskollärare såhär, 

Vår uppgift är att barn i behov av särskilt stöd ska kunna vara delaktig på samma villkor som andra barn men för att kunna 

vara det så behövs lite extra hjälp för att kunna ha samma villkor. (förskollärare, 57 år) 

Alla diagnoser kan se så olika ut på olika barn. Det finns liksom inget färdigt koncept. Struktur är ju väldigt viktigt och 

rutiner, det är som a och o. Sen tror jag också att det är bra med små grupper... det är så olika beroende på vad barn har, vissa 

har fokus på språket och vissa har fokus på motorik, lek och samspel.(förskollärare, 45 år) 

Citaten ovan kan kopplas till det relationella perspektivet som visar att förskolläraren behöver ha 

en god kunskap i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Genom rätt kunskap kan 

förskolläraren se till så att barnet får vara med på samma villkor, men att stöd finns där för 

barnet.  

Förskollärarnas pedagogiska stödmaterial på förskolorna var lika i många avseenden, några 

av dem som nämndes i intervjusvaren var; visuellt stöd, stödtecken, bildschema, bildstöd vid 

samlingar, pratapparater, PECS, färdigställt material från specialpedagoger, funktionshjälpmedel 

(t.ex. rullstolar och rullatorer) och Ipad. Förskollärarna anser att genom användning av 

pratapparater får barnen, som har ett mindre utvecklat språk, känna delaktighet i barngruppen. 

Enligt det relationella perspektivet har delaktighet och lärande en stor betydelse tillsammans med 

andra barn.  Förskollärarna säger även att barnen får vara med på samma villkor och får vara en 

del av gruppen som alla andra barn.  

Den tredje frågeställningen i studien handlar om ”vilken syn har förskollärare och specialpedagoger 

på bruk av visuella och multimodala pedagogiska stödmaterial i förskolan, samt dess betydelse för barnets 
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utveckling och lärande?” och på frågan ”i vilken omfattning använder ni er utav visuellt material?” svarar 

förskollärarna att de använder sig av bildstöd, bildschema, PECS och tecken.  

Förskollärarna berättar att man utgår ifrån hur barngruppen ser ut och just nu använder de 

flesta förskollärarna sig inte av visuella pedagogiska stödmaterial som de gjorde förut. De berättar 

även att det är viktigt att man väljer ut några metoder som man kan bli duktig och säker på, än att 

ha flera metoder man är mindre kunnig i. Detta är något enkäten (se figur 2 och 4) visar, att 

förskollärarna i Uppsala Kommun inte använder lika mycket visuellt och att det nästan är dubbelt 

så många som använder sig av multimedia i jämförelse med visuellt. Ur ett dilemmaperspektiv 

finns det en risk med att bara kunna några metoder ifall det börjar ett barn som behöver en 

metod som man inte har kunskap om. Det gör att verksamheten inte kan anpassas individuellt till 

varje barn. 

Förskollärarna tar upp att bildstöd är något de ofta använder vid samlingar i form av 

bildscheman, för att barnen ska vara aktivt delaktiga men även få en överblick över vad som 

kommer att ske under dagen. Tillsammans under samlingen används även tecken vid sidan om 

språket som ett kommunikativt hjälpmedel. Ett exempel på bildstöd i lek, kan vara leklådor som 

barnen kan använda.  

Med leklådor kan barnen få hjälp i bilder för att se hur de ska leka. T.ex. om de ska leka doktor så kan de se på bilderna om 

hur de ska leka.  Dessa lådor sitter i hallen på dörren om man behöver en idé till vad man ska leka. Som vuxna är vi ofta med 

och leker (förskollärare, 57 år) 

Ett annat kommunikativt stöd som förskollärarna använder sig av är PECS. Det används som ett 

hjälpmedel för att lättare kunna kommunicera med barn och få reda på vad de vill i just den 

situationen de är i. Med PECS berättar förskollärarna att vissa barn redan har börjat läsa innan de 

kan prata. Förskollärarna i studien använder sig av PECS men för en förskollärare handlar det om 

att kunna förenkla PECS så man kan använda det i alla situationer som barnen är i. Ett exempel 

på detta kan vara ett liftkort.  

Liftkortet sitter fast på byxan eller jackan på barnet och där sitter de flesta bilder som vi använder på avdelningen och genom att 

de kan visa bilderna för oss så kan de få sin vilja sedd och känna sig förstådda. (förskollärare, 57 år) 

Utifrån frågeställningen fick förskollärarna också frågan ”i vilken omfattning använder ni er utav 

multimodala material?”. Förskollärarna belyste att de multimodala pedagogiska stödmaterialen 

fortfarande är ganska nya, gällande t.ex. Ipad, men att de flesta är positiva till det även om de inte 

riktigt hunnit komma igång med det materialet. Något även enkäten (se figur 3) visar, att många 

förskollärare använder Ipads flera gånger i veckan men att många ändå sällan använder sig av det. 
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En förskollärare belyste vikten av att förskolan använder multimodalt pedagogiskt stödmaterial i 

förskolan som finns i barnens vardag. 

Barn som går på förskolor idag är mer infödda med tekniken och då är det viktigt att vi kan använda det. (förskollärare, 28 

år) 

Datorer prioriteras ofta bort på förskolor eftersom läroplattor är lättare att hantera i 

verksamheten samt att det går snabbare.  Förskollärarna tar upp att med Ipads kan barnen träna 

det språkliga, turtagning, samarbete, sätta ord på det som man vill förmedla men även 

finmotoriken. Något som förskollärarna även tar upp är att en Ipad ofta kan få fram lusten att 

lära hos barnet.  

Vid användning av multimodalt pedagogiskt stödmaterial tar förskollärarna upp att 

materialet bör användas på rätt sätt och att det ska finnas ett pedagogiskt syfte.  

Vid användning av Ipad brukar vi tänka på max två barn åt gången, så att de inte bara hänger där. Ibland är de själva och 

ibland måste vi vara med för att de ska komma igång. Vi vill att det ska vara ett syfte med det och när de är två blir det ofta ett 

samspel. (förskollärare, 45 år) 

Förskollärarna tar upp att när de tränar på något med barn så brukar de oftast sitta enskilt med 

barnet. Vid de tillfällena har förskollärarna bestämt innan vad de ska göra för något, t.ex. vilken 

applikation de ska använda sig av. De berättar även att det finns tillfällen då barnet själv får välja 

en ”app” av de olika alternativ som förskolläraren lägger fram. Med Ipad använder även några av 

förskollärarna sig av seriesamtal. Seriesamtal är, enligt förskollärarna, till för att få barnet att 

reflektera över det den har gjort och vad som kunde gjorts annorlunda i en viss situation.  

Vi använder det i situationer som har blivit fel eller gått tokigt. T.ex. så ritar vi och förklarar vad som hänt och då kanske 

kunna se vad man kunde gjort annorlunda som barn och att de själva får tänka utifrån situationen. (förskollärare, 28 år) 

Att förskollärare sitter i ett rum med ett enskilt barn och väljer ut det som barnet har svårigheter 

med och försöker träna på kan kopplas till det kategoriska perspektivet. Då kan det lätt bli 

undervisningscentrerat och det aktuella tillfället blir direkt kopplat till det individuella barnets 

uppvisade svårigheter.  

I barns utveckling av användning av multimodalt pedagogiskt stödmaterial anser 

förskollärarna väldigt olika. Några förskollärare menar att de inte har sett någon skillnad i 

användning av Ipad medan andra förskollärare har sett ett barn som inte har viljan att läsa men 

med hjälp av Ipaden satt barnet till slut och läste vanliga böcker. Några förskollärare ser Ipaden 

som ett pedagogiskt stödmaterial hos barn som behöver extra lugn och ro, barnet kan t.ex. ta 

med sig Ipaden och använda sig av olika lek- och lärspel. En förskollärare berättar att istället för 
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att använda vanliga böcker som kontaktbok mellan förskola och hem, så vill de använda Ipad för 

att ta kort och skriva, för att sen skicka informationen direkt till föräldrarna.  

Något som samtliga förskollärare tar upp i intervjusvaren, handlar om att variera sig mellan 

bilder och andra pedagogiska stödmaterial som t.ex. multimedia, så man får med alla barns 

intressen. Variation är något som det relationella perspektivet handlar om, genom att erbjuda 

flera olika alternativ ger man barnen möjlighet till att öka sin förståelse i den sociala omgivningen 

och öka barnets egna verbala språk.  

Sista frågeställningen i studien handlar om ”vilken uppfattning förskollärare och specialpedagoger 

har om samarbete över professionsgränserna” och här svarar förskollärarna på frågan ”Hur ser ert 

samarbete ut över professionsgränserna?” att de är nöjda med samarbetet mellan habiliteringen och 

förskolan och de har ett ganska gemensamt övergripande samarbete med habiliteringen. Alla 

förskolor har kontakt med specialpedagoger inom habiliteringen och samtliga förskollärare säger 

under intervjuerna att de alltid kan ringa om de har funderingar eller om de behöver stöd i någon 

fråga. Något de även gemensamt pratar om är att habiliteringen ofta har sina idéer och tankar på 

hur saker bör arbetas utifrån och att det inte alltid fungerar i verksamheten hos förskollärarna, 

men att de då kan hjälpas åt och hitta andra vägar för att få det att fungera för både barnen och 

verksamheten. Förskollärare, 28 år, berättar att de främst pratar om barn i behov av särskilt stöd 

men att de även pratar med specialpedagogerna om de andra barnen också. Förskollärarna har 

även samma övergripande tankar om hur man går tillväga för att barnet ska få särskilt stöd. 

Förskolläraren, 57 år, berättar så här om tillvägagångssättet; 

En specialpedagog kommer och tittar på barnet i verksamheten, hur förskollärarna arbetar och verksamheten i sig. Sen är 

specialpedagogen oftast överens med förskolläraren om att gå vidare och då råder man föräldrarna att ta kontakt med BVC. Sen 

gör de en utredning och skickar remiss till habiliteringen. Samtidigt som det sker får föräldrarna fylla i papper om ansökan om 

att få vara aktuell till en resursavdelning. Sen gör man handlingsplan som följs upp varje halvår eller år och man pratar om det 

som en process med både kortsiktiga och långsiktiga mål. 

 Förskollärarna berättar i intervjuerna om vad som är det viktigaste i ett bra samarbete med 

specialpedagoger.  

Vi har jobbat så länge så vi känner de men att de är tillgängliga, lyhörda och självklart kunskapen men det har de. Att de kan 

bekräfta att det vi gör är tillräckligt och bra samt att vi gör så gott vi kan vid svåra situationer. (förskollärare, 52 år) 

Det är oerhört viktigt att man lyssnar på varandra och det är bra med stöd från specialpedagoger och logopeder. De kan ibland 

säga att vi måste men vi måste ingenting utan det är råd och hittar vi ett bättre sätt att göra något på så bollar vi med 

specialpedagogerna så att vi får fram det bästa sättet att arbeta med barnet. (förskollärare, 57 år) 

Under sista frågeställningen blir dilemmaperspektivet tydligt när en specialpedagog föreslår en 

åtgärd men ser inte hela verksamheten. En förskollärare berättar att, 
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Det som är det svåra ibland är att habiliteringen inte förstår vår verklighet i verksamheten, hur det ser ut med tid och planering 

osv. Habiliteringen säger att vi måste göra vissa saker men att det absolut inte går att göra, det gäller att man hittar den gyllene 

vägen som fungerar för båda partnerna. (förskollärare, 57) 

Alla intervjuade förskollärare har kontakt med specialpedagoger och de upplever att det är ett bra 

verktyg och ett stöd i arbete med barn, något som stämmer överens med enkäten (se figur 4) där 

större delen av förskollärarna anger att de har kontakt med specialpedagoger i Uppsala Kommun. 
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Intervjustudie med specialpedagoger  

I denna del kommer en analys av specialpedagogers synsätt och perspektiv, på arbete med barn i 

behov av särskilt stöd, att presenteras. Analysmaterialet har samlats in genom intervjuer med fyra 

specialpedagoger som arbetar inom vård och bildning i Uppsala Kommun och har ett 

regelbundet samarbete med förskollärare i olika förskoleverksamheter i kommunen. Samtliga 

specialpedagoger är kvinnor mellan 40 till 50 år och har alla jobbat i både förskoleverksamheten 

samt som specialpedagog i cirka 15 till 20 år. Ena specialpedagogen har sin yrkesinriktning mot 

döv-hörsel och arbetar med olika teckenkommunikationer såsom AKK, en annan specialpedagog 

är både tal- och specialpedagog men alla har en god erfarenhet gällande arbete med barn i behov 

av särskilt stöd. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har förklarats på liknande sätt utifrån 

specialpedagogernas perspektiv på begreppet. Här följer två citat från respondenternas svar: 

Begreppet för mig står för att alla barn, oavsett förutsättning har rätt till att utvecklas i den takt och den mån man kan utifrån 

där man står. Ibland är det kortare insatser som behövs och ibland är det mer varaktigt. Det står ju för att det är en rättighet 

att man ska få hjälp. 

För några år sedan hade vi en annan definition av begreppet, från barn med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt 

stöd till barn med särskilda rättigheter. Hur vi än svänger med ord så är det innebörden av begreppet som är det viktigaste. För 

mig så betyder det alla som behöver det extra stödet, sedan vad stödet är ser olika ut, det kan vara pedagogerna som behöver stöd, 

det kan vara barnet. 

Under huvudtema ett och fyra i vår intervjuguide handlar några av frågorna om vilken/vilka 

funktionsnedsättningar förskollärare och specialpedagoger har varit i kontakt med i 

förskoleverksamheter, samt vilken kunskap de har gällande bemötandet hos dessa barn i deras 

lärande och utveckling. Dessa intervjufrågor är kopplade till vår första frågeställning ”vad har 

förskollärare och specialpedagoger för kunskaper om diagnoser och bemötande i betydelse för barnets utveckling och 

lärande?”. Specialpedagogerna svarade att de har mött barn med olika funktionsnedsättningar 

inom ett brett område. Det är allt från fysiska funktionsnedsättningar till neuropsykiatriska 

talsvårigheter, exempelvis barn med autism, rörelsehinder, CP-skada, syn- och hörsel svårigheter 

men även barn som har social problematik eller språkstörningar. En av fyra specialpedagoger 

nämnde att de funktionsnedsättningar som kommer med kromosomfel är däremot nytt för dem. 

Specialpedagogerna är överens om att de ständigt får en utvecklad kunskap, gällande olika 

funktionsnedsättningar hos olika barn, vilket även bidrar till en ökad kompetens när de bemöter 

dessa barn och pedagoger i verksamheten. 

De ovan beskrivna svaren, rörande diagnoser och bemötande, visar att specialpedagogerna 

har en enhetlig kunskap och erfarenhet gällande barn i behov av särskilt stöd, samt olika 
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funktionsnedsättningar som de har mött och arbetat med i förskoleverksamheten och på vård 

och bildning. De anser att barn i behov av särskilt stöd har rätt till ett stöd som underlättar deras 

utveckling och lärande, stödet kan vidare se ut på olika sätt exempelvis stöd till förskollärare, till 

förskolechefer eller till enskilda barn i verksamheten. Specialpedagogerna menar att det är viktigt 

att vara öppen och flexibel i bemötande av dessa barn, att vara på samma nivå, och att se barnets 

lärande med olika ”glasögon” så bemötandet sker på bästa sätt för det aktuella barnet. Det 

handlar om att se på barnets styrkor, och inte deras svårigheter i verksamheten. 

Ett centralt begrepp är inkludering, såsom begreppet definieras i teoridelen inom det 

relationella perspektivet, vilket handlar om att barn i behov av särskilt stöd idag inkluderas i den 

vanliga förskoleverksamheten. Det kan bidra till att förskollärare är olika förberedda på 

bemötandet av dessa barn och de olika funktionsnedsättningar som tillkommer, vilket då kan vara 

en trygghet att få stöd och råd från specialpedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. 

Under huvudtema ett i vår intervjuguide får specialpedagogerna svara på frågor som 

handlar om stödjande arbetsformer för barn i behov av särskilt stöd som innefattar på vilka sätt 

de arbetar med dessa barn samt vad som är viktigt att tänka på i deras arbete med barn i behov av 

särskilt stöd. Dessa frågor är kopplade till vår andra frågeställning ”Hur ser förskollärare och 

specialpedagoger på stödjande arbetsformers betydelse för barnets utveckling och lärande?”. Specialpedagogerna 

svarade med ett enat svar. De specialpedagoger som arbetar inom enheten vård och bildning har 

sitt fokus på att ge konsultativt stöd till bland annat förskollärare, som behöver hjälp med att 

stödja barn i förskoleverksamheten, då specialpedagogerna sällan arbetar direkt till barngruppen. 

De menar vidare att genom att se barnets förmågor och styrkor stödjer man deras individuella 

utveckling och lärande, istället för att se barnets svårigheter. En specialpedagog menar så här:  

Vi måste börja jobba med barnets styrkor. Och börjar man där kanske vi kan förstå att man får en orsak till svårigheterna.  

För att ge barn i behov av särskilt stöd så bra hjälp som möjligt menar specialpedagogerna att det 

är deras ansvar att se till så att arbetslaget på förskolan fungerar bra och har ett stödjande 

arbetssätt och förhållningssätt gentemot barngruppen. Specialpedagogerna från vård och bildning 

kan då titta på hur exempelvis personalen är organiserad i verksamheten, om de arbetar i små 

eller stora barngrupper, hur pedagogerna samspelar i arbetslaget med mera. Specialpedagogerna 

menar därmed att det stöd som de ger till förskoleverksamheter utgår ifrån både en individnivå, 

gruppnivå samt organisationsnivå, det handlar om att se barnets styrkor och olikheter vilket 

påverkar hela verksamheten som en helhet. 

De ovan beskrivna svaren rörande stödjande arbetsformer visar att i deras arbete, som 

konsultativt stöd till bland annat förskollärare gällande barn i behov av särskilt stöd, handlar det 
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om att se barnens styrkor och förmågor istället för deras svårigheter, vilket stödjer barnens 

individuella lärande och utveckling. Specialpedagogerna beskriver att barns olikheter, förmågor 

och styrkor kan visa en mer positiv utveckling hos barnet, om antalet pedagoger som arbetar 

inom verksamheten ökar eller om de arbetar i mindre barngrupper. Det är viktigt med ett 

fungerande samspel mellan de specialpedagoger och förskollärare som arbetar med barnets 

olikheter och styrkor, såsom begreppet samspel definierades i teorin inom det relationella 

perspektivet. Ett stödjande arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd handlar därmed inte om 

att se barnet som problem utan fokus ligger på den miljö som barnet vistas i, menar 

specialpedagogerna. 

Huvudtema två, från vår intervjuguide, berör frågorna hur multimodala och visuella 

stödmaterial används av förskollärare och specialpedagoger i förskoleverksamheten. Dessa frågor 

är kopplade till vår tredje frågeställning “Vilken syn har förskollärare och specialpedagoger på bruk av 

visuella och multimodala pedagogiska stödmaterial i förskolan, samt dess betydelse för barnets utveckling och 

lärande?” 

Specialpedagogerna svarade med ett övergripande svar att de multimodala pedagogiska 

stödmaterial som de använder sig av är främst Ipads, eller surfplattor, och i vissa fall datorer. Tre 

av fyra specialpedagoger var eniga om att de inte använder stödmaterialen direkt till barngruppen, 

då de främst arbetar som ett konsultativt stöd till förskollärare, som sedan arbetar vidare med 

materialen tillsammans med barnen. 

Vid användandet av Ipads beskrev ena specialpedagogen såhär: ”Det är viktigt att tänka på 

varför du ska använda den, inte bara vi ska ha, utan varför och hur ska du använda den”. Det som 

specialpedagogerna gör är att ge råd och tips om vilka relevanta applikationer som förskollärare 

kan använda sig av inom de multimodala pedagogiska stödmaterialen. Dessa råd stödjer sedan 

barn i behov av särskilt stöd i deras utveckling samt barnens förmåga att t.ex. samspela med 

andra individer, språkutveckling, matematik, social interaktion, turtagning och sociala berättelser. 

Specialpedagogen, som har sin inriktning mot döv-hörsel, arbetar även med Ipaden 

tillsammans med barnen. Hon förklarar användandet av lärplattan såhär,  

Då jag arbetar mycket med tecken använder jag Ipaden som ett pedagogiskt verktyg för de som behöver hjälp med språket, 

istället för att ta fram bilder hela tiden så kan du ta fram bilder på Ipaden och få lärandet mer levande. 

Samtliga specialpedagoger diskuterade i sina svar att dagens barn föredrar, rent generellt, rörliga 

bilder och tekniska material i förskoleverksamheter, vilket främst gynnar de barn som har behov 

av olika stöd för deras utveckling inom olika områden. Specialpedagogerna var överens om att 

Ipads och datorer bör användas i ett pedagogiskt syfte, som hjälper barn i behov av särskilt stöd i 

sin utveckling och i sitt lärande i verksamheten. 
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På intervjufrågor som berörde användandet av visuellt pedagogiskt stödmaterial svarade 

respondenterna att de ger konsultativt stöd till förskollärare om olika visuella material som kan 

bidra till en underlättande förståelse och tydlighet för hela barngruppen men främst till barn i 

behov av särskilt stöd och deras lärande tillsammans med andra barn och vuxna. Några exempel 

på sådana visuella pedagogiska stödmaterial kan vara bildstöd av olika slag t.ex. PECS, PICAA, 

valkartor, samtalskartor, dagsscheman, klädscheman, bildstöd vid olika tillfällen som vid 

matbordet, sociala berättelser, att ritprata, papper och penna med flera. En specialpedagog 

beskrev användning av visuellt material såhär,  

Det handlar om att få kontroll över situationen. Det behöver inte vara att barnet har en funktionsnedsättning utan jag vill 

använda det som ett pedagogiskt verktyg för alla barn. 

Utifrån specialpedagogernas perspektiv och svar, gällande att arbeta med visuella och 

multimodala pedagogiska stödmaterial i olika gruppkonstellationer, ansåg de att användandet av 

de båda stödmaterialen bör arbetas med i små barngrupper. Ena specialpedagogen svarade såhär 

på den frågan, 

Om man tänker på barn i behov av särskilt stöd så är det vissa barn som behöver det lilla extra för man kan inte orientera sig 

själv i stora sammanhang. Då brukar vi säga att man måste börja med kartläggning, man måste kartlägga situationen t.ex. vad 

är det för barngrupp vi har? Pojkar eller flickor? hur stora grupper har vi? hur tänker vi att barnen ska kunna rådda sig i allt 

detta? 

De svarar vidare att vid arbete med barn i behov av särskilt stöd underlättar deras förståelse och 

kunskap till samarbete, kommunikation, socialt samspel med flera, om visuella och multimodala 

pedagogiska stödmaterial används i små barngrupper, om cirka tre till fem barn. 

Vid användning av t.ex. Ipad tillsammans med barngruppen bör förskollärare och pedagoger 

alltid ha ett medvetande om varför, hur, när och till vem som materialet ska användas, menar 

specialpedagogerna. 

I det konsulterande stödarbete som specialpedagogerna gör till förskollärare, och deras 

arbete med visuella och multimodala pedagogiskt stödmaterial tillsammans med barn i behov av 

särskilt stöd, visas användandet av Ipads och bildstöd av olika slag den främsta utvecklingen i dessa 

barns lärande i verksamheten. Några av de verktyg som specialpedagogerna arbetar med är PECS, 

PICAA, sociala berättelser och bildscheman, som är hjälpmedel inom AKK. De ovan nämnda 

svaren från specialpedagogerna kan knytas an till det relationella perspektivet inom 

specialpedagogik. 

Utifrån vår intervjuguide, under huvudtema tre, ställdes frågor till specialpedagogerna som 

berör hur deras samarbete med förskoleverksamheterna ser ut samt vad som är viktigt att tänka 
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på i det samarbetet. Dessa frågor är kopplade till vår fjärde frågeställning, “Vilken uppfattning har 

förskollärare och specialpedagoger om samarbete över professionsgränserna?”. Specialpedagogerna gav 

responsen att det är viktigt med att ha ett samarbete med de pedagoger, förskollärare och chefer 

som arbetar i olika förskoleverksamheter. En av specialpedagogerna beskrev samarbetet såhär,  

Det är ett samarbete som måste till och det bygger ofta på att man bygger upp relationer och då menar jag arbetsrelationer. Ett 

förtroende framförallt, att man har bra kontakt också, inte med bara pedagoger, utan med chefer som har det yttersta ansvaret 

gällande insatser kring barn i behov av särskilt stöd. 

När samarbetet inte fungerar kan det bero på att man inte hittade varandra i relationen från 

början eller att man vill olika saker med den hjälp och det konsultiva stöd som vård och bildning 

erbjuder. Det kan vara förskollärare som önskar ett ekonomiskt stöd i deras verksamhet, vilket 

specialpedagogerna på vård och bildning inte arbetar med eller kan erbjuda. De eniga svar som 

specialpedagogerna har gett inom detta samarbete över professionsgränserna, är att förskollärare i 

stort är tacksamma och nöjda över det stöd som de erbjuder förskolorna. 

Processen i samarbetet mellan förskoleverksamheter och specialpedagoger kan se olika ut, 

vilket specialpedagogerna beskriver utifrån deras perspektiv i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. De beskriver arbetetsprocessen i flera steg, i första hand skickar den biträdande 

förskolechefen ut en beställning till de specialpedagoger som arbetar på vård och bildning, med 

en beskrivning om det barn som behöver extra stöd av något slag i verksamheten. När 

beställningen har kommit fram ringer specialpedagogerna upp kontaktpersonen på förskolan och 

frågar vilken typ av stöd de önskar få, det kan handla om konsultativt stöd eller samtal med 

arbetslaget eller enskilda förskollärare, önskar de observationer på de barn det handlar om? Är 

önskan om stödet barn eller personalrelaterat? Efter besöket, och eventuellt genomförda 

observationer på förskolan, fortsätter processen med att specialpedagogen reflekterar och 

återkopplar över vad den har sett och upplevt på förskolan, och har sedan ett avslutningssamtal 

med de involverade på förskolan. Under samtalet kommer de tillsammans fram till hur de på 

förskolan ska arbeta vidare för att ge barnet det rätta stödet i verksamheten, samt att de pratar om 

vilka material de kan använda i det stödjande arbetet. I slutet av mötet bestäms en ny tid för 

återkoppling, det kan även hända att förskolan ringer och ber specialpedagogerna komma ut och 

besöka förskolan för extra rådgivning.  

Jämförande analyskapitel 

I detta kapitel jämför vi förskollärares och specialpedagogers syn på de fyra huvudteman som 

återfinns i intervjuguiden, och som även motsvaras av var sin forskningsfråga. Vi kommer 
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samtidigt jämföra likheter och olikheter utifrån förskollärarna och specialpedagogerna, något vår 

sista frågeställning handlar om.   

Utifrån det första huvudtemat ”syn på diagnoser”, har förskollärare och specialpedagoger ett 

enhetligt svar gällande synen på diagnoser samt att dess olika innebörder ses som ett viktigt stöd 

för att i arbetet kunna tillgodose barns individuella behov och förutsättningar. De anser vidare att 

alla barn behöver stöd i deras utveckling och lärande men vissa barn behöver extra stöd för att 

klara av vardagen. Stödet till barn i behov av särskilt stöd kan se olika ut och barnen bör därmed 

få rätt till att utvecklas i den takt och mån de behöver. 

Utifrån det andra huvudtemat ”Syn på stödjande arbetsformer”, arbetar specialpedagogerna och 

förskollärarna på olika nivåer gällande stödjande arbetsformer till barn i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogerna arbetar med att ge konsultativt råd och stöd till bland annat förskollärare, i 

hur de ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd, då majoriteten av specialpedagogerna inte 

arbetar direkt med barnen. Det råd och stöd som förskollärarna får av specialpedagogerna 

använder förskollärarna direkt med barnen i förskoleverksamheten. Genom specialpedagogernas 

råd kan förskollärarna använda kunskapen vidare för att dessa barn ska få möjlighet att delta på 

samma villkor som andra barn men att förskollärare finns där som extra stöd. Specialpedagogerna 

och förskollärarna är överens om  att alla barn bör inkluderas och integreras i 

förskoleverksamheten för att barnen ska få känna sig delaktiga i gruppen, vilket har utgångspunkt 

i det relationella perspektivet. I det relationella perspektivet innebär det att barnet ska ses som en 

del i barngruppen, inte som ett problem och att anpassa aktiviteter innebär inte, enligt 

förskollärare och specialpedagoger, att man kategoriserar barnet.  

Utifrån det tredje huvudtemat ”syn på pedagogiska material”, berättar förskollärare att 

användningen av visuellt stödmaterial anpassas utifrån hur den aktuella barngruppen ser ut i 

jämförelse med vad tidigare barngrupper sett ut. Resultatet från enkäten (se figur 2 och 4) visar 

även att multimodala pedagogiska stödmaterial används dubbelt så mycket i 

förskoleverksamheter jämfört med det visuella. Bildstöd och bildscheman används främst vid 

samlingar, t.ex. för att barnen ska få möjlighet att förstå det som kommer ske under dagen.  

Vid användning av både visuellt och multimodalt pedagogiskt stödmaterial råder 

specialpedagogerna att barn i behov av särskilt stöd kan behöva en kombination av båda 

materialen. Specialpedagogerna menar vidare att vissa barn lär sig lättare med att använda 

bildmaterial, som t.ex. PECS, medan andra barn föredrar ett mer levande bildmaterial, vilket 

multimodalt verktyg bidrar med, t.ex. Ipads.  

Förskollärarna instämmer vidare att användandet av PECS handlar om att förenkla 

materialet, då det blir mer användbart för alla vardagliga situationer och inte bara vid 



37 

 

träningstillfällen. Multimodalt och visuellt pedagogiskt stödmaterial bör användas utifrån ett 

pedagogiskt syfte, att förskollärarna bör tänka på varför, hur, när och till vem materialet ska 

användas, vilket specialpedagogerna även råder till. Detta är något som styrker innehållet i det 

relationella perspektivet, att forma miljön så lärandet för barn i behov av särskilt stöd anpassas till 

deras utveckling. Barnen bör få fler möjligheter att öka sin förståelse för sin sociala kontext, 

samspel med andra barn och vuxna men även barnens verbala språk. Förskollärarna och 

specialpedagogerna menar att stödmaterialen bör finnas tillgängligt under samtliga 

vardagsituationer och ett kategoriskt perspektiv löper då risk ifall det blir mer 

undervisningscentrerat och tillfällena blir mer kopplade till barnets uppvisade svårigheter.  

Utifrån vårt fjärde huvudtema och forskningsfråga, ”Syn på professionell samverkan” är båda 

parterna eniga om att samarbetet mellan förskola och specialpedagoger fungerar bra, vilket även 

stämmer överens med enkäten, (se figur 4), då majoriteten av förskollärarna har kontakt med 

specialpedagoger i Uppsala Kommun. 

När samspelet inte fungerar kan det, enligt förskollärarna, bero på att specialpedagogerna 

inte förstår den tid som krävs i förskollärarnas arbete med det enskilda barnet. 

Specialpedagogerna menar däremot att när samarbetet inte fungerar handlar det mer om deras 

arbetsrelation sinsemellan. För att lösa den aktuella situationen möts parterna och försöker hitta 

andra alternativ som passar verksamheten och det enskilda barnet.  
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Diskussion 

Alla barn behöver stöd men stödet kan se ut på olika sätt, vilket bidrar till att förskollärares 

ansvar ökar. Detta är något Hellström (1994, s, 9-10) nämner, att det är viktigt att ha en god 

relation till barnet för att kunna ge det stöd som behövs. Något som förskollärarna och 

specialpedagogerna är eniga om är att barn behöver stöd i deras lärande och utveckling för att 

bland annat göra sig förstådda gentemot sin omgivning, samt att barnet behöver det rätta stödet i 

verksamheten utifrån den takt och i den mån som är möjligt i deras utveckling. Det handlar inte 

bara om vilket stöd som ska ges, menar förskollärarna och specialpedagogerna, utan även om att 

få med alla barn i verksamheten oavsett styrkor och svagheter. Detta menar även Lindqvist och 

Nilholm (2013, s. 95) att man bör se alla barn som tillgångar i verksamheten och inte som 

svårigheter.  

Samspelet mellan förskollärare och specialpedagoger har en stor betydelse i arbetet med 

barnets styrkor och olikheter. Det som tidigare författare skriver om ovan, instämmer Olsson och 

Olsson med, att den sociala och kommunikativa miljön bör anpassas till barngruppen samt till det 

enskilda barnet och att inte se de svårigheter som kan förekomma. Att anpassa miljön i 

verksamheten till barns förutsättningar är något som förskollärarna anser vara viktigt, något som 

även specialpedagogerna instämmer med, att miljön har en stor inverkan på samtliga barns 

lärande och utveckling (Olsson och Olsson, 2013, s.113). 

Det Olsson och Olsson beskriver ovan instämmer även Jakobsson och Nilsson (2012, s, 

40) med, där samspel men även att delaktighet är viktigt för barn i behov av särskilt stöd, för att 

känna en samhörighet till resterande barngrupp. Förskollärarna och specialpedagogerna anser 

båda att barn ska få möjlighet att vara delaktiga i barngruppen och känna att deltagandet sker på 

samma villkor, även om det krävs extra stöd för vissa barn i olika situationer. 

Specialpedagogerna menar vidare att barns delaktighet i barngruppen bygger t.ex. på att 

arbetslaget i förskolan arbetar utifrån ett stödjande och inkluderande förhållningssätt och 

arbetssätt gentemot barngruppen, samt till det individuella barnet. Att arbeta med ett stödjande 

och inkluderande arbetssätt är även något förskollärarna styrker, främst i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. 

Studien har gett en ökad förståelse för pedagogers syn på användning av bilder, som kan 

förekomma som pedagogiskt stödmaterial i verksamheten, vilket både Andersson (2000, s. 5-7) 

och Cummings et al. (2012) också lyfter fram. Specialpedagogerna, som arbetar med konsultativt 

råd till t.ex. förskollärare, ger regelbundna övergripande råd och stöd i förskollärarnas arbete med 

visuellt pedagogiskt stödmaterial till barngruppen. Förskollärarna arbetar dagligen, terminsvis och 

årsvis med olika barn, vilket bidrar till att användningen av visuellt pedagogiskt stödmaterial 
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används mer i vissa perioder beroende på hur den aktuella barngruppen ser ut. När förskollärarna 

väl arbetar med barn, inom det visuella området, föredrar de att fördjupa sig inom ett fåtal 

stödmaterial som de blir säkra och duktiga på. 

Ett exempel på visuellt pedagogiskt stödmaterial, som förskollärarna och 

specialpedagogerna tar upp, är sociala berättelser, något Andersson (2000, s, 4-5) även skriver om. 

Med sociala berättelser kan förskollärare och barn tillsammans samtala och rita om olika 

situationer, både spontana och planerade händelser. På det sättet får barnet möjlighet till att 

bearbeta och reflektera över deras beteende, för att sedan förstå sina handlingar och pröva på nya 

strategier.  

Det visuella stödmaterialet PECS beskrivs som ett kompletterande 

kommunikationsredskap, som i dess användning gynnar barn i behov av särskilt stöds lärande 

och utveckling. Utvecklingen i deras språk och sociala beteende förbättras genom användning av 

PECS. Förskollärarna anser att vid användning av PECS kan barnen få sin vilja hörd och bli 

förstådda genom att arbeta med bilder, vilket är något som även specialpedagogerna berättar om i 

sina intervjusvar. Specialpedagogerna tillägger även att material med samlingsnamnet AKK, inom 

det visuella området, används för alla barn men att de främst ser potential i stödmaterialen för 

barn i behov av särskilt stöd. De strävar efter att det ska bli ett material som kan användas aktivt i 

alla förskoleverksamheter i Uppsala Kommun, främst för barn i behov av särskilt stöd 

(Cummings et al., 2012). 

Vid användning av multimodalt pedagogiskt material skriver Chen et al. (2013)  att det är 

vanligast i arbete med barnet enskilt. Däremot har arbete i grupp många fördelar, bland annat 

ömsesidig hjälp, minskad känsla av hjälplöshet, ökad självkänsla av att kunna hjälpa någon annan 

i gruppen, dela kunskap med varandra, en gruppsammanhållning, självinsikt utifrån feedback från 

gruppen, disciplinen förbättras med mera. Detta är något som inte kan ses om man arbetar med 

barnet enskilt. Svaren från enkäten (se figur 3) visar att majoriteten av förskollärarna i Uppsala 

Kommun använder multimodalt pedagogiskt stödmaterial tillsammans med barngruppen. 

Förskollärarna och specialpedagogerna anser båda att om multimodala pedagogiska stödmaterial 

används tillsammans med ett flertal barn får de t.ex. möjlighet att träna på det vardagliga språket, 

att samarbeta med varandra, öka deras finmotorik eller turtagning. Dessa förmågor är svåra att se 

om stödmaterialet används av det enskilda barnet, vilket Chen et al. (2013) nämnde i texten ovan.  

Till skillnad från förskollärarna, som arbetar med multimodalt och visuellt pedagogiskt 

stödmaterial direkt till barngruppen, är specialpedagogernas huvudsakliga uppgift att ge 

konsultativa råd och tips om vilka pedagogiska program och applikationer som förskollärarna 

vidare kan tillämpa tillsammans med barngruppen i Ipaden eller i datorn. Detta är något som 
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visas med osäkerhet från förskollärarna, att de inte får det råd gällande vilka applikationer som 

kan användas i Ipaden och hur de tekniska stödmaterialen kan tillämpas i verksamheten.  

Vid användandet av PICAA och vid arbete med barn i behov av särskilt stöd menar 

Fernández-López et al. (2013, s. 61, 77) att det kan skapas möjlighet för dessa barn att öka sin 

förmåga till att kommunicera med andra i sin omgivning. Detta är ännu ett exempel på att 

specialpedagogerna har en utökad kompetens gällande nya tekniska material och applikationer, 

vilket förskollärarna inte får med sig i deras utbildning. Det innebär att de får lära sig 

stödmaterialet under tiden som de arbetar, vilket kan resultera till att många förskollärare inte 

tillämpar tekniken i verksamheten på grund av tidsbrist.  

Oavsett var kompetensnivån ligger hos båda parterna är kompetensen en viktig huvudregel, 

enligt förskollärarna och specialpedagogerna. Vid arbete med multimodalt och/eller visuellt 

pedagogiskt stödmaterial bör man alltid utgå från ett pedagogiskt syfte; varför, till vem, när och 

hur ska stödmaterialet användas i barngruppen. 

Samarbete mellan förskollärare och specialpedagoger är något som våra respondenter 

framhåller som centralt och viktigt. De menar att utan ett samarbete över professionsgränserna, 

har förskollärare inte samma möjlighet till att få stöd gällande olika arbetsmetoder tillsammans 

barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna samt förskollärarna är eniga om att ett 

samarbete är nödvändigt för att stödja alla barn på olika sätt. På ett liknande sätt beskriver 

Vernersson (2002, s.7, 27, 67-69) att ett nödvändigt samarbete handlar om att skapa goda 

relationer mellan barn och vuxna som kan främja barn i behov av särskilt stöd i deras utveckling 

och lärande.  

Det Vernersson beskriver, är främst specialpedagogerna tydliga med, då samarbetet med 

förskollärare bygger på att skapa ett förtroende för varandra som vidare skapar en arbetsrelation 

mellan båda parter. Förskollärarna är eniga med specialpedagogerna men de använder inte 

begreppet relation utan de pratar om att man ska vara lyhörd och lyssna på varandra. Det är 

viktigt för förskollärarna att specialpedagogerna lyssnar på dem och förstår deras verksamhet 

samt att förskollärarna alltid kan ringa och få stöd i deras frågor och funderingar. Något 

förskollärarna men främst specialpedagogerna anser, är att om det inte finns ett förtroende och 

en förståelse mellan varandra, fungerar inte relationen sinsemellan så bra som det önskas, vilket 

påverkar samarbetet över professionsgränserna. 
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Konklusion 

Vår studie handlar om förskollärares och specialpedagogers arbete med barn i behov av särskilt 

stöd, olika arbetsformer och samarbete mellan professionsgränserna. Detta stöd arbetas utifrån 

användandet av multimodala och visuella pedagogiska stödmaterial samt hur arbetsformer och 

samarbete mellan professionsgränserna fungerar. Det resultat som generellt kan ses är att 

multimodala pedagogiska stödmaterial bidrar till en positiv utveckling i barns förmåga att 

kommunicera och samspela med andra i sin omgivning. Detta visar även i det visuella 

pedagogiska stödmaterialet när förskollärarna använder det tillsammans med barngruppen. Det är 

viktigt att förskollärare och specialpedagoger har liknande förhållningssätt och arbetar inom en 

enhetlig arbetsform som kan bidra till att barn i behov av särskilt stöd kan få det rätta stöd som 

de behöver utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 

Pedagogiska konsekvenser 

En pedagogisk konsekvens, med att inte använda sig av multimodalt och visuellt pedagogiskt 

stödmaterial regelbundet, är att vi inte kan tillgodose barnens behov och förutsättningar som de 

behöver. Det är vårt ansvar som förskollärare att se varje barns olikheter och styrkor samt hjälpa 

barnen att hantera deras svårigheter, men utan rätt kunskap om stödmaterialen kan vi inte se till 

varje individs behov. Därför är det viktigt att använda sig av allt stödmaterial och veta hur man 

kan komplettera det till de ordinarie materialen i förskoleverksamheten. Om vi t.ex. inte vet vilka 

applikationer som går att använda i läroplattorna eller om vi inte vet hur man kan arbeta med 

olika bildmaterial, tillsammans med barn i behov av särskilt stöd, så kan det vara svårt att använda 

dessa pedagogiska stödmaterial i förskoleverksamheten. 

Vidare forskning 

I vår studie har vi fått fram att en del förskollärare idag inte använder sig av multimodalt 

pedagogiskt stödmaterial. En vidare forskning på hur barn påverkas av användning av 

multimodalt pedagogiskt stödmaterial kan vara intressant och att ge förskollärarna ett annat 

synsätt för att se på användningen av materialen. Om förskollärarna hade en ökad kunskap 

gällande hur stödmaterialet kan påverka barnets utveckling och lärande på ett positivt sätt, så 

kanske det skulle användas ännu mer i dagens förskolor.  

En annan vidare forskning kan vara synsättet hos både förskollärare och specialpedagoger. 

Kan en persons egen attityd om olika pedagogiska stödmaterial påverka användningen av dessa 

och hur kan barn i behov av särskilt stöd påverkas?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – PICAA 

 

Vid användning av programmet Picaa tränar 
barnet bland annat på att lägga pussel, koppla 
ihop bilder som hör ihop m.m. Denna 
träning gynnar framförallt barn i behov av 
särskilt stöd i deras förmåga att samspela 
med andra individer i sin omgivning.  

Bilden är tagen från apple itunes.  

 

Bilaga 2 – PECS 

 
Liknande PECS bilder kan användas i t.ex. 
leksituationer då ett barn har en remsa med texten 
”I want/Jag vill ha”. Sedan ska barnet begära ett 
bildkort som de vill ha t.ex. golfklubbor. Barnet får 
då kortet av pedagog eller ett barn och sätter fast 
det på sin textremsa. På det sättet ökar barnet bl.a. 
sin förmåga att kommunicera och förstå vad man 
själv och andra vill förmedla i olika situationer.  

Bilden är hämtad från: 

http://featsonevada.squarespace.com/ 

journal/2010/9/23/what-is-pecs.html 

 

Bilaga 3 – Sociala berättelser 

 

Denna typ av social konflikt kan ske i alla 
barngrupper men genom ett förtydligande av bilder 
och streckgubbar skapar barn i behov av särskilt 
stöd mer förståelse för sina handlingar i olika 
situationer vilket ökar deras förmåga att 
kommunicera. (Andersson, 2000, s.26) 

Bilden är tagen ur boken ”Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek 
genom sociala berättelser och seriesamtal: ett pedagogiskt arbetssätt 
för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som 
autism, Asperger syndrom, Tourettes syndrom, DAMP, 
AD/HD”, Andersson, 2000. 
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Bilaga 4 – Informationsbrev 

Information om en studie av visuellt och multimodalt pedagogiskt material i 

förskolan 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 
I vår studie kommer vi undersöka specialpedagogers och förskollärares uppfattningar och 
kunskaper om olika sätt att stödja barn i behov av särskilt stöd och betydelsen av dessa för 
barnets utveckling och lärande. Hur man i förskolan kan arbeta med visuellt och multimodalt 
pedagogiskt material med barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer utföra intervjuer i Uppsala 
Kommun på utvalda förskolor men även med specialpedagoger.  
 
 
 
 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samtala med förskollärare och specialpedagoger 
som är delaktiga i förskoleverksamhet. Vi kommer att samla in data genom att intervjua 
deltagarna vid tider som passar dem så det inte påverkar verksamheten.  Vi kommer under 
intervjuerna använda oss av mikrofon så vi senare kan gå igenom intervjuerna.  
 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 
ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 
seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 
att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss.  
 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 

Uppsala 11 april 2014 

Emelie Bjöhle, Emelie.bjohle.5602@student.uu.se 

Filippa Levander Hübinette, Filippa.hubinette.8680@student.uu.se 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Namn? 
2. Ålder? 
3. Titel och inriktning? 
4. Vad är speciellt med just er verksamhet? 
5. Hur många år har du deltagit i förskoleverksamheten?  
6. Förskollärare: Hur många barn har ni på avdelningen? 
7. Förskollärare: Hur många förskollärare arbetar på din avdelning? 
8. Specialpedagog: Hur många barn i behov av särskilt stöd ansvarar du för? 
9. Specialpedagog: Vilken kontakt har du med förskoleverksamheten?  

 
Huvudtema 1 - Stödjande arbetsformer för barn i behov av särskilt stöd (Frågeställning 2) 

1.1 Vad innebär begreppet barn i behov av särskilt stöd för dig? 

1.2 Vilka diagnoser har du varit kontakt med i förskoleverksamheten? 

1.3 På vilket/vilka sätt arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd? 

1.4 Vad är viktigt att tänka på vid arbete med barn i behov av särskilt stöd? 
 

Huvudtema 2 - Multimodala och visuella material (Frågeställning 3) 

Multimodala 

2.1 Vilken omfattning använder ni multimodala pedagogiska hjälpmedel (t.ex. Ipads, datorer, 
Photostory, Interaktiv rittavla)? 

2.2 Är det några speciella multimodala pedagogiska hjälpmedel som ni använder i er verksamhet? 

2.3 Använder ni de multimodala hjälpmedlen tillsammans med barnen i grupp, använder barnen 
hjälpmedlen enskilt, eller använder ni dem på något annat sätt? 

2.4 Är det några andra multimodala pedagogiska hjälpmedel som ni skulle vilja använda i er 
verksamhet, och i så fall varför? 

2.5 Vilken betydelse anser du att multimodala pedagogiska hjälpmedel har för barnens utveckling 
och lärande? 

 
Visuella 

2.6 Vilken omfattning använder ni visuella pedagogiska hjälpmedel (t.ex. sociala berättelser, 
bildberättelser, bildscheman)? 

2.7 Är det några speciella visuella pedagogiska hjälpmedel som ni använder i er verksamhet? 

2.8 Använder ni de visuella hjälpmedlen tillsammans med barnen i grupp, använder barnen 
hjälpmedlen enskilt, eller använder ni dem på något annat sätt? 

2.9 Är det några andra visuella pedagogiska hjälpmedel som ni skulle vilja använda i er 
verksamhet, och i så fall varför? 

2.10 Vilken betydelse anser du att visuella pedagogiska hjälpmedel har för barnens utveckling och 
lärande? 

 
Huvudtema 3 - Samarbete över professionsgränserna (Frågeställning 4) 

3.1 Hur ser ert samarbete ut mellan förskolan och specialpedagoger? 

3.2 Hur ser processen ut vid ett samarbete utifrån ett barn i behov av särskilt stöd? 

3.3 Vilka grunder är viktigast för att skapa ett så bra samarbete som möjligt? 
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Huvudtema 4 - Kunskap och bemötande i barns lärande och utveckling (Frågeställning 
1) 

4.1 Har ni sett någon utveckling hos barn i behov av särskilt stöd i samband med användning av 
multimodala pedagogiska material i förskolan, isåfall inom vilket/vilka områden? (socialt, 
emotionellt, språkligt, kommunikativt etc.) 

4.2 Har ni sett någon utveckling hos barn i behov av särskilt stöd i samband med användning av 
visuella pedagogiska material i förskolan, isåfall inom vilket/vilka områden(socialt, 
emotionellt, språkligt, kommunikativt etc.) 

4.3 På vilket sätt bemöter ni barn i behov av särskilt stöd så deras behov tillgodoses på deras 
egen nivå och förutsättningar? 

 

 

 


