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Sammanfattning 

En kort summering av vår studie är att den handlar om förskollärares perspektiv på beslutsprocessen 

kring barn i behov av särskilt stöd. För att samla information har vi läst om hur tidigare forskning ser 

ut inom området samt intervjuat sex förskollärare för att ta reda på hur man går tillväga för att 

tillgodose barn det behov de behöver. I resultatdelen har vi presenterat de svar vi har fått. Vi har bland 

annat kommit fram till att en beslutsprocess kan se olika ut från fall till fall. I de flesta fall har 

förskollärarna berättat att ekonomin har en stor roll i beslutet samt att en diagnos på barnet kan vara 

avgörande när det gäller att få stöd eller inte. Förskollärarna berättar även att de är delaktiga i 

processen och anser att de har stort inflytande men att vårdnadshavaren och högre chefer är de som är 

mest väsentliga.  
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Förord 

Vi är studenter på Stockholms universitet och snart examinerade förskollärare. Vårt intresse för barn i 

behov av särskilt stöd har varit den betydande faktorn i varför vi valt att studera just detta ämne. Vi har 

under förskollärarprogrammets gång inte känt att vi fått tillräcklig information inom detta område eller 

hur man går till väga för att söka stöd och valde därför att gräva djupare i ämnet. 

Vi vill härmed passa på att varmt tacka våra familjer och vänner som ställt upp och stöttat oss i vårt 

arbete. Vi vill även tacka vår handledare och våra klasskamrater för deras stöd och hjälp som har varit 

betydelsefullt för vår uppsats. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till våra informanter som 

ställt upp och deltagit i vår undersökning.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

I den här studien har vi arbetat parvis. Vi har under studiens gång delat upp uppsatsens delar på två så 

att vi ungefär gjort lika mycket, sedan har vi diskuterat texterna för att sedan sätta ihop en hel text. Vi 

har på detta sätt kompletterad varandra då vi bollat tankar samt dragit nytta av varandras kunskaper 

genom olika synvinklar och perspektiv. Vi tycker att det är svårt att avgöra vad exakt var och en av oss 

har gjort i och med att vi suttit tillsammans och diskuterat varje del. Vi har även närvarat, båda två, vid 

intervjuerna, transkriberat samt analyserat resultatet och diskuterat hela studien.
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Inledning  
Under vår förskollärarutbildning läste vi en kurs om specialpedagogik. Denna kurs väckte ett intresse 

hos oss för barn i behov av särskilt stöd. Detta område är väldigt brett och intressant. Vad vi menar 

med detta begrepp kommer vi senare förklara i vår uppsats. Vi har tidigare stött på ett antal barn i 

behov av särskilt stöd, vissa med diagnos, andra utan. Vissa som haft någon typ av resurs, andra som 

inte beviljades. Vi visste inte riktigt hur själva ansökningsprocessen gick till, vilken roll en 

förskollärare hade inom detta ämne eller hur mycket han/hon kan påverka i olika beslut för dessa barn.  

Vi vill uppmärksamma vad som krävs för att få resurser och hur beslutsprocessen går till samt vilken 

roll vårt framtida yrke, förskollärare, har för del i detta. I läroplanen för förskolan står det ”förskolan 

ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde” (Skolverket 2010, s. 8). Förskolläraren har därmed ett ansvar för att alla barn i gruppen ska få 

sina behov respekterade och tillgodosedda. Detta tycker vi är viktigt men vi ställer oss fortfarande 

frågan hur detta går till.  

Vi tror att det finns mycket att ta reda på angående grunderna till besluten kring barn som är i behov 

av särskilt stöd i förskolan. Tidigare forskning visar på att de medicinska utlåtanden är de som är mest 

aktuella och centrala i en beslutsprocess och att dessa är avgörande för godkännande av resurs (Lutz 

2009, s. 189,192).   

Vårt intresse ligger i att ta reda på så mycket som möjligt om vad förskolläraren har för roll och 

erfarenheter kring detta område. Vi anser att detta är viktigt att ta reda på då det kan förekomma att 

någon av oss kommer att möta barn i behov av särskilt stöd samt vara deltagande i en beslutsprocess 

vad till exempel gäller resurser för dessa barn. Det är bra att ha kunskap om hur en sådan process går 

till när ett barn behöver särskilt stöd för att kunna utvecklas och känna sig trygg.  

Läroplanen för förskolan tar upp att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så 

att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga” (Skolverket 2010, s. 11) samt att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngrupp 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (Skolverket 2010, s. 11). I den 

tidigare forskningen stödjer Lindqvist och Nilholm detta i sin undersökning genom att berätta att 

förskolläraren är ansvarig för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver och att 

alla barn ska inkluderas i barngruppen. Det ska alltså vara en förskola för alla. Detta ser vi som viktigt 

och anser därför att det är betydelsefullt när vi är färdigutbildade förskollärare att vi vet hur processen 

går till och vad det innebär när det gäller barn som är i behov är särskilt stöd. I den här uppsatsen får vi 

möjlighet att undersöka och ta reda på vårt intresse och fördjupa oss kring detta ämne. Nedan kommer 

vi beskriva undersökningens syfte, frågeställningar, tidigare forskning, bakgrund, metod och det 

teoretiska perspektiv vi har valt att utgå från.  

Bakgrund 

Människor som behöver särskilt stöd har inte alltid samma typ av behov, det finns både synliga och 

osynliga funktionshinder. Under kategorin för synliga funktionshinder räknas bland annat 

rörelsehinder, hörsel- och synskador. Osynliga räknas som bland annat allergier, dyslexi och 
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känslomässiga problem (Olsson & Olsson 2006, s. 10). Känslomässiga problem kan vara sådant som 

bortgång i familjen, nytt syskon, separation eller våld i hemmet. När man behöver särskilt stöd kan det 

antingen vara tillfälligt eller permanent, beroende på situationen man befinner sig i. För barn som har 

funktionshinder som inte syns är det viktigt att se och upptäcka detta så att även de får den 

pedagogiska eller medicinska hjälp som krävs för att främja utvecklingen i samma utsträckning som 

barn som har funktionshinder som syns.  

Förutom förskolläraren har förskolan också ett krav och ansvar att tillhandahålla alla barn det stöd de 

behöver, på deras sätt. I läroplanen för förskolan står det att ”verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(Skolverket 2010, s. 5). Förskolan kan därför ses som en viktig plats där även de barn som behöver 

särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda.  

Förutom läroplanen för förskolan som sätter krav och regler, finns det en deklaration, den så kallade 

Salamancadeklarationen. Den handlar om hur man ska utföra undervisning för elever som har behov 

av särskilt stöd. Deklarationen gäller dock inte bara barn utan även vuxna. Denna deklaration trädde i 

kraft år 1994. Salamancadeklarationen har ett perspektiv som är integrerat, det vill säga man strävar 

efter att det ska vara undervisning som ska tillämpas i största möjliga mån tillsammans med andra. 

Med detta menas det att barn som är i behov av särskilt stöd ska få det stöd som anses vara 

nödvändigt. Det framgår tydligt att exempelvis barn som har funktionsnedsättning på något sätt ska 

vara delaktiga i undervisningen i den ordinarie verksamheten. I detta kan man göra undantag, men det 

ska vara speciella fall. Integreringsprincipen anser man ska gälla när det gäller förskolan, detta är ett 

av de prioriterande områdena i Salamancadeklarationen (Svensson Höstfält 2013, s. 14).  

Centrala begrepp  

Nedan kommer vi presentera de begrepp som vi anser är mest centrala i vår uppsats, samt kort förklara 

vad de innebär:  

Barn i behov av särskilt stöd – Är ett brett och svårdefinierat begrepp. Alla barn kan vara i behov vid 

olika tider och tillstånd, på olika sätt. Barn i behov av särskilt stöd kan kopplas till både 

kunskapsrelaterade och socioemotionella svårigheter. Det kan även finnas både synlig som osynliga, 

till exempel rörelsehinder och koncentrationssvårigheter samt tillfällig och permanent behov, till 

exempel skilsmässa och dyslexi (Olsson, Olsson, 2006, s. 10).  

Normalitet och avvikelse – När man ska titta på vad som är normalt eller avviker beror det helt och 

hållet på sammanhanget. Vid användning av dessa begrepp fodras det att det finns någonting att ställa 

mot. När det gäller normalitet så tittar man på vad som anses vara ”normalt” inom ett samhälle samt 

att man lever upp till de normer som finns. Avvikelse kan vara sådant som bryter mot de sociala 

normer, regler och eventuellt lagar som finns i ett samhälle vid en speciell tid och rum. (Svensson 

Höstfält 2013, ss. 30-33). 

Segregering – Begreppet segregering innebär att man delar in människor i olika grupper eller 

kategorier. Det blir som ett åtskiljande från den övriga gruppen. Detta begrepp kan även kopplas till 

diskriminering, där man utesluts från en gemenskap (Svensson Höstfält 2013, ss. 30-33). 
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Exkludering – Man är inte delaktig på samma villkor som andra i en grupp (Svensson Höstfält 2013, 

ss. 30-33). 

Delaktighet – Delaktighet handlar om att få möjlighet att vara en del av en grupp. Det kan också vara 

att man är en del i det gemensamma lärandet. Delaktighet handlar om att ha en demokratisk rättighet 

att få delta på samma villkor som andra (Skolverket 2013).  

Interaktion – Med interaktion menas samspel mellan människor, en grupp människor eller också 

maskin och information. 

Socioekonomisk status - Detta begrepp innefattar utbildningsgrad, inkomstnivå och yrkesstatus i ett 

samhälle. 

 

Tidigare forskning 

Vi har funnit sex stycken artiklar som vi anser är väsentliga för vårt undersökningsområde. Vi har 

försökt söka tidigare forskning som ska vara relevant till vårt syfte och frågeställningar samt ska vara 

avsedda för ta reda på det vi är intresserade av.  

Lutz (2009, s. 192) har i en av hans studier försökt ta reda på vad det är som är aktuellt vid ett 

bedömningsarbete. I hans intervjuer framgår det att informanterna inte anser att bedömningsarbetet 

kring rätten till resurspengar för barn i behov av särskilt stöd är pedagogiskt aktuell. Bedömningen 

utförs av utomstående aktörer (högre chefer) som logiskt anknyter utdelning av resurs till de 

medicinska utlåtande. För att öka möjligheterna till att utdelning av resurs ska bli godkänt så krävs det 

alltså en diagnos. Dessa utlåtanden görs utan vetskap om hur barnet agerar i verksamheten. 

Anledningen till att det söks extrastöd till barnet i fråga är för att de ska få möjlighet att barnet ska 

utvecklas på förskolan. Med detta i åtanke visar Lutz (2009, s. 189) att det är diagnoser som styr hur 

det fungerar i praktiken även om ledning och de som fattar besluten menar att det är barnens behov 

som ligger i grunden för vilka som får resurs.  

Lillvist och Granlund (2009) beskriver också att barn som behöver särskilt stöd som inte har diagnos 

inte får stöd och att problematiken då blir att de inte tillhandahålls med det stöd som krävs. Förklaring 

till detta kan vara att lärare är mer villiga att identifiera barn som är äldre som behöver stöd än mindre 

barn som behöver stöd (Lillvist & Granlund 2009). I samhället där små barn behöver behörighet för att 

få tillgång till extra stöd är det beroende av vad resultat av test visar och vad för bedömningar 

professionella har genomfört utanför barnets vardagliga omgivning. 

Föräldrar är ofta de som upptäcker om det är någon försening eller avvikande i barns lärande. 

Förskollärarens roll och kunskap inom specialpedagogik är också betydelsefull när det gäller att 

upptäcka brister i barnets kommunikationsförmåga, motorik och sociala färdigheter. Mycket fokus 

ligger på hur språket utvecklas och att miljön innehåller mer material och redskap som är avsedda för 

att öka ordkunskapen och ordförrådet. När det gäller språkutvecklingen är det föräldrar och lärare som 

bör engagera barnet språkligt. Genom att ge barnet möjlighet till utökade konversationer, diskutera 

vad ord betyder, ställa öppna frågor och ge barn vägledning till utökat ordförråd och ett bra uttal kan 

man åstadkomma en tydlig utveckling (Zucker 2010). 
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Kase, Mandell och Nahmias (2012) har gjort en undersökning som visar att barn som har autism och 

blir placerade tillsammans med andra barn som inte har autism har större tillgång till lärande vad 

gäller den kognitiva utvecklingen. Barn som har autism som inte blir placerade med barn utan autism 

har inte lika stora möjligheter för utveckling på samma sätt. Om man inkluderar barn som har diagnos 

i en barngrupp med barn som anses vara normalutvecklade och jämnåriga har de barnen alltså stora 

fördelar och vinner mycket på det vad gäller språket (Kase et al. 2012). 

I förskolan är det förskolläraren som har ett betydande ansvar för hur arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd bör genomföras. När det gäller detta kan förskolläraren anses vara den som har 

maktposition (Lindqvist & Nilholm 2011). I förskolan är läroplanen en stor del av verksamheten och 

det finns riktlinjer om hur förskolläraren och arbetslaget ska agera för att hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd. I förskolan är inkludering centralt och med det menas det att man ska ge alla möjlighet 

att lyckas oavsett personlighet eller social bakgrund. Den forskning som har bedrivits kring 

inkludering i förskola har fortfarande fokus på konsekvenserna som uppkommer när man placerar ett 

barn som har behov av särskilt stöd i förskolan (Lindqvist & Nilholm 2011). 

En skola för alla har varit och är fortfarande en viktig punkt i Sveriges skolsystem. Det har varit en 

stor ambition för skolpolitiken i Sverige att utbilda alla elever i samma rum och att man ska undvika 

segregation. I tidigare forskning påpekas det dock att det inte är så pass inkluderande som det påstår 

sig vara, ett exempel på detta är barn som har utvecklingsstörningar. Det kan hända att barn som har 

dessa funktionshinder blir placerade i segregerade grupper som antingen är utanför eller inom 

grundskolan (Lillvist & Granlund 2009).  

Lillvist och Granlund (2009) beskriver att problem som hindrar barns motoriska förmåga kan 

framhävas mer när barnet kommer in i miljön på förskolan, då det ställer krav på barnets förmåga att 

kunna interagera med både barn och vuxna. Det hävdas, vanligtvis, att ett barn som är i behov av 

särskilt stöd är ett barn som uppvisar något som är avvikande på utvecklingstester eller har en 

sjukdom.  

Poulou (2013) skriver i sin studie om känslomässiga och beteendeproblem hos barn. Det är snabba 

utvecklingar som sker under den tidiga barndomen som gör att barnen hamnar i riskzonen för dessa 

svårigheter. Det finns barn som förr eller senare kan komma förbi dessa problem. Det finns dock ett 

stort antal barn där denna typ av svårigheter kan bli permanenta och påverkar barnets framtida 

utveckling. 

Perioden som barn går på förskola anses därför vara värdefull och optimal för att kunna upptäcka 

dessa svårigheter. Men tiden på förskolan anses även vara bra för att man kan göra något åt dem innan 

de problemen blir permanenta hos barnet. Poulou (2013) syftar inte på autism, psykiska problem eller 

ätstörningar utan det är fokus på känslomässiga och beteendeproblem hos barn i förskoleåldern som 

antingen kan försvinna eller stanna kvar.  

Poulou skriver att förskollärare verkar ha tendensen till att inte se vilken betydelse de känslomässiga 

och beteendeproblem som finns i förskoleåldern har utan de lägger istället över det på föräldrar och 

den sociala miljön som barnen befinner sig. Förskollärarna hävdar samtidigt att de inte känner sig 

delaktiga i processen för att kunna hjälpa barnen (Poulou 2013).  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur en process kring sökandet för resurs för barn i behov 

av särskilt stöd går till samt vilka som är delaktiga i den, ur en förskollärares perspektiv. Vi vill också 

ta reda på hur förskollärare arbetar i barngruppen när det gäller inkludering, att ingen i barngruppen 

ska känna sig annorlunda. Samt vad förskolläraren kan göra med miljön och vilka redskap som kan 

används om de inte får stöd beviljat.  

Frågeställningar vi vill ha svar på är 

 Hur går beslutsprocessen till när ett barn behöver särskilt stöd på förskolan? Krävs det att barn 

har diagnos för att få särskilt stöd i förskolan enligt förskolläraren?  

 Vilket inflytande har förskolläraren i processen? Hur hanterar förskollärare samtal med 

vårdnadshavare vars barn har ett särskilt stöd? 

 Vilket praktiskt stöd ger förskolan barn i behov av särskilt stöd? Vilka redskap används?  

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att använda det sociokulturella perspektivet i vår undersökning. Vi ansåg att detta 

perspektiv skulle vara relevant för vår frågeställning. I den sociokulturella teorin anses de språkliga 

och fysiska resurser vara väldigt viktiga för barns lärande. Människor betraktas också vara 

betydelsefulla resurser för andra individer då de kan ingripa för hjälp och som stöd.  

Det sociokulturella perspektivet belyser även hur det sociala samspelet går till vilket vi tänkte koppla 

till kommunikationen med alla parter som är delaktiga vid en beslutsprocess för att söka resurs. De 

sociokulturella teoretikerna visar intresse för människans sätt att kommunicera och hantera problem 

och att det kan vara viktigt för människans lärande och framtida utveckling. En ytterligare faktor som 

fått oss att välja detta perspektiv är att vi valt att se hur resurshanteringen ser ut på olika förskolor i 

Stockholms stad och om dem skiljer sig från varandra. Vilket man kan koppla till olika kulturer på 

olika förskolor och vilka vägar de tar för att lösa problem. 

Lev Vygotskij är en av tidernas mest välkända psykologer, född 1896 i Schweiz, död 1934. Trots det 

uppmärksammades hans teorier inte förrän långt efter hans död. Än idag gestaltas hans kända 

sociokulturella teori i våra skolor och förskolor runtom i landet och världen över. Vygotskij hade ett 

stort intresse för människans kognitiva utvecklig (Lindén 1993, s. 21). Han var den som formulerade 

grunden för människans lärande och utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2013, s. 

24). 

Människan är en social varelse som redan vid födseln söker kontakt och kommunicerar med andra 

människor och hennes omgivning. I samspel med natur och samhälle sker enligt hans teori en 

utveckling av intelligens och kunskap. Genom detta samspel skapar människan nya individuella 

kunskaper. Den omgivande miljön har således en stor betydelse för barns utveckling. Omgivningens 

stöd och hjälp är det som bidrar till barnets utveckling (Svensson Höstfält 2011, s. 39).  
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Vygotskij betonar att språk och språkutveckling är mycket viktigt för barns kognitiva utveckling och 

för det sociala samspelet. Utifrån dess centrala ställning i hans teori har han refererat till språket som 

”redskapens redskap” (Säljö 2013, s. 81). Språket är ett medierade kulturellt redskap som används i 

interaktion med den andre för att skapa mening och har en mycket viktig roll i kommunikationen. Man 

lär sig alltså via språket och i samband med det lär man sig också att tänka kring sin omvärld, som ett 

inre samtal, förstå och resonera kring den och det vi möter (Svensson Höstfält 2011, s. 39). Redskap 

eller verktyg är resurser som vi använder för att förstå vår omgivning. Det kan både vara i form av 

språkliga och fysiska redskap som man tar hjälp av för att hantera och underlätta vardagen i praktiska 

sammanhang. Vygotskij gör härmed medvetet en liknelse mellan artefakter och språkliga tecken (de 

olika typer resurser) som människan använder sig av i sin vardag (Säljö 2013, s. 26). Många av dessa 

kulturella redskap har skapats och utvecklats av människan och blivit avancerade, som exempelvis 

transporteringsverktyg.  

Artefakter är ett känt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och innefattar en materiell kultur i 

form av fysiska redskap. Vi använder oss konstant av olika slags artefakter i vår vardag. Även dessa 

artefakter är kulturellt skapade av människan och har utvecklats under tidens gång i samband med 

människans syfte och särskilda ändamål när det gäller användningen av dem. Objekten runtomkring 

omvandlas alltså till redskap i deras verksamheter. Artefakterna kan i och med det vara avgörande för 

oss hur vi lär beroende på vilka som används i vårt samhälle. Vår kultur består härmed både av 

materiella och immateriella redskap som har ett nära samspel med varandra (Säljö 2014, ss. 29-30).  

Flertalet av människans kunskaper och kompetenser har utvecklats med hjälp av artefakter. Men 

grunden har fortfarande legat i människans tänkande, det är alltså inte artefakterna som tänker åt 

människan. De samspelar istället ömsesidigt med varandra. Vi använder fysiska och intellektuella 

redskap för att lösa de problem vi möter (Säljö 2013, ss. 75-76).  

Att mediera med hjälp av språkliga och/eller fysiska redskap har hjälpt oss att bygga kunskaper och 

färdigheter i att förstå vår omvärld, kultur och det samhälle vi lever i. Vissa medierande redskap kan 

också vara svåra att använda om man inte är bekant med dem eller om de är svårtillgängliga och 

abstrakta (Säljö 2013, s. 37). Den grundläggande mekanismen för mediering har varit människans 

ingeration och kommunikation med varandra. En individ kan härmed ingripa i en annan individs 

lärande för att hjälpa till. Den förstnämnde agerar alltså som en medierande resurs för att underlätta 

eller lösa problemet.  

Vygotskij lägger även stor vikt i barns samspel med den vuxne, den mer kompetenta individen. Till 

skillnad från Piagets syn på människans individuella utveckling utgår Vygotskij däremot utifrån att det 

sociala kommer före det individuella (Lindén 1993, s. 22). Lärandet är alltså en oberoende individuell 

process. ”Erfarenheterna som barnet gör i sin omvärld vägleds alltid av andra människor och bygger 

på dem när de eventuellt får sin språkliga beskrivning.” (Gjems 2011, s. 28). Man lär sig alltså i 

relation och alla samtal som pågår med den andre. Dessa samspelserfarenheter har stor betydelse för 

människan och är grunden till ett livslångt lärande. Därför är det viktigt att man som pedagog eller 

vuxen stöttar barn i deras språkliga uttryck genom till exempel att bjuda in till dialog, prata, diskutera 

upplevelser och reflektera över dem för att öka språkstimulansen (Gjems 2011).  

Säljö lyfter fram att individens utveckling börjar med interaktion och kommunikation med andra 

individer för att sedan omvändas och bli en del av den enskilde individens sätt att tänka och handla 

(Säljö 2014, s. 9). Människan formas härmed efter den kultur hon befinner sig i och hennes deltagande 

i dess aktiviteter och användningen de redskap som kulturen erbjuder (Säljö 2014, s. 18). Säljö anser 
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även att ”lärandet är en viktig position i vår kultur och är knutet till våra förställningar om ekonomisk 

och social utveckling och till en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor” (Säljö 2014, ss. 11-12). 

Säljö beskriver även lärandet som en osynlig företeelse. För att nå mål och åstadkomma högsta resultat 

bör man ta reda på exakt hur människor lär, hur lärandet går till och inte minst hur människan 

fungerar. Det gör att man överför kunskapen på ett professionellt sätt, samtidigt som det ger 

mottagaren mening i lärandet och något att ta med sig i bagaget.  

Att ständigt misslyckas eller inte förstå behöver inte betyda något negativt i lärandet. Däremot är det 

mer positiva erfarenheter som man samlar på sig och som man troligtvis kommer att använda i 

framtida situationer.  Det hjälper en att förstå hur världen fungerar samt lära känna sin egen förmåga. 

Människan är härmed känd för att vara bra på inlärning som även är hennes mest utmärkande drag. 

Vilket även kan ske på individuell som kollektiv nivå (Säljö 2014, ss. 13, 19). Samtidigt som vi har 

svårt att göra fler saker samtidigt och ett begränsat minne när det gäller bevaring av information. 

Föreställningen om vad ett barn bör klara av och uppfattningen av lärandet kan variera i olika länder 

och kulturer och kan därmed spela en avgörande roll för barnets förhållningssätt i förskolan och 

skolan. Till exempel att pojkar är bättre än flickor i matematik, vilket kan påverka barnets 

studieframgång (Säljö 2014, s. 23).  

Skolan trädde in i samhället i samband med skriftkulturen vilket krävde nya färdigheter och villkor för 

lärandet. ”Det traditionella sättet att inhämta kunskaper genom deltagande i produktionen, 

kompletteras med en annorlunda miljö där kunskaper och färdigheter görs tillgängliga på ett delvis 

nytt sätt” (Säljö 2013, s. 140). Idag är skolan en viktig organisation när det gäller processer i lärandet. 

Den har även fått en större betydelse i samhället och är en del av vår kultur. Men det betyder inte att 

den är grundläggande eller avgörande för lärandet (Säljö 2013, s. 13). 

Säljö beskriver människan som ett tomt blad som fylls med kunskap från sin omvärld, kultur och 

samhälle hon lever i och att människan formas efter det. Kunskaper och färdigheter kan ha stora 

skillnader mellan samhälle och samhälle trotts att det kan utspela sig under samma tid (Säljö 2013, s. 

225). Vi blir till i olika situationer och transformeras i olika sociala sammanhang. Vi socialiseras och 

socialiserar oss själva, språkligt, fysiskt, kognitivt och känslomässigt utifrån hur vår omgivning ser ut 

och vilka erfarenheter vi samlat på oss. Människan tar även vara på lärandet och ser till att den förs 

vidare så att andra individer kan ta del av den – det som framställs i ett livslångt lärande. 

Metod 

Val av metod 

Vi har i vår undersökning använt oss av intervjuer som metod. Valet av metod är alltid beroende på 

vilket syfte man har i sin undersökning och vad man vill ha svar på. Syftet med vår undersökning är att 

ta reda på hur en process kring sökandet för resurs för barn i behov av särskilt stöd går till samt vilka 

som är delaktiga i den, ur en förskollärares perspektiv. Vi vill också ta reda på hur förskollärare 

arbetar i barngruppen när det gäller inkludering, att ingen i barngruppen ska känna sig annorlunda. 

Samt vad förskolläraren kan göra med miljön och vilka redskap som kan används om de inte får stöd 
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beviljat. Styrkan med att välja intervju som metod för att nå denna kunskap kan vara att man får 

möjlighet att: 

Tillägna sig andras didaktiska erfarenheter och kunskaper 

Förstå hur andra skapar mening med sina yrkeserfarenheter. 

Lyfta fram variation och olikheter i olika förskolors och förskollärares arbetssätt i relation till 

förändringar i svensk förskola som helhet. (Löfgren 2014, s. 146). 

 

När man utför intervjuer får den deltagande personen/personerna uttrycka sig med egna ord, beskriva 

och göra sina egna tolkningar i form av fler och varierande dimensioner, utifrån egna perspektiv 

(Ahrne & Svensson 2011, s.36). En annan fördel med att utföra intervjuer är att man kan ha djupare 

diskussioner än vad man till exempel skulle kunna ha i en enkät, där svaren oftast är korta eller slutna. 

Man har även möjlighet att förklara frågor om det skulle vara något som är oklart eller tveksamt. När 

man utför intervjuer kan man även anpassa frågorna efter personen man intervjuar eller att man ändrar 

ordningen på frågorna.  

Vid utförandet av intervjuer är det viktigt att man försöker vara så neutral som möjligt, med tanke på 

att alla samspel alltid har en påverkan på individen. Nackdelar som man kan stöta på då man väljer 

intervju som metod kan vara att den kan vara tidskrävande, att forskaren inte hinner göra så många 

intervjuer som hen önskat. Som forskare kan man heller inte veta om den intervjuade personen är ärlig 

i sina svar eller om man uppfattat svaren på samma sätt som den intervjuade personen (Ahrne 2011). 

Ahrne (2011, s. 56) skriver att ”en av intervjuns svagheter är att den ger en begränsad bild av ett 

fenomen och således måste behandlas därefter, och om möjligt kompletteras med fler metoder”. Det är 

alltså inte samma sak som att genomföra en observation då man om forskare själv kan beskriva och 

använda sitt egna perspektiv. 

Urval och avgränsningar 

För att få fatt i förskollärare att intervjua genomförde vi ett så kallat systematiskt kloturval, viket enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström innebär att fokusera på att hitta deltagare som har kunskap 

och erfarenheter inom det område man valt att studera (2013, s. 96). Detta kvoturval bidrar till större 

möjligheter för att få ett representativt urval. På det sättet försäkrar vi oss om att vi får relevanta svar 

som vårt syfte utgår ifrån. Vi har även tänkt ta med relevanta citat från intervjuerna i vår analysdel 

som exempel för att förstärka vår analys.  

Vi har alltså valt att genomföra våra intervjuer med förskollärare som har erfarenheter av att arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd, samt varit med i någon beslutsprocess när det gäller ansökan för 

resurs. Vi har endast haft det krav att förskolläraren ska ha kunskap om vårt undersökningsområde.  

En ytterligare avgränsning som vi gjort är att vi har gjort ett urval av förskolor som de utvalda 

förskollärarna jobbar på. Vi valde att endast söka efter kommunala förskolor inom 

Stockholmsområdet. Tre förskollärare placerade i förskolor i socioekonomiskt starka områden f och 

tre förskollärare från någon eller några förskolor placerade i förskolor i socioekonomiskt svaga 

områden. 
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi intervjuade sex kvinnor (könet blev slumpmässigt av samma slag). Dessa sex personer är mellan 

30-60 år och har förskollärarutbildning. De flesta av dessa personer har arbetat på flera olika förskolor 

under sitt arbetsliv och har erfarenheter från dessa som var betydelsefulla för vår undersökning. Tiden 

som de har arbetat som förskollärare var väldigt olika, vissa har arbetat i 5 år medan andra har arbetat i 

ungefär 30 år. Alla intervjuer genomfördes på deras arbetsplats.  

Genomförande 

I vår studie har vi som vi nämnt innan, intresserat oss för förskollärarens perspektiv på 

beslutsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd. Sedan bestämde vi oss för att påbörja sökning för 

tidigare forskning samt samla på oss förkunskaper inom ämnet.  

Vi sökte vetenskapliga artiklar och tidskrifter på Stockholms Universitetsbibliotek på internet samt på 

Google schoolar. Vi valde dessa två hemsidor för att försäkra oss om att det var peer reviewed – att det 

var godtagbar forskning. Till en början var utbudet kring barn i behov av särskilt stöd, begränsat. När 

vi utökade sökningen till engelska samt varierade på sökningsbegreppen fick vi fram fler texter, både 

internationellt och nationellt. Att samla förkunskaper inom ämnet var betydligt lättare att få tag på, i 

och med att det inte var något krav på att det skulle vara vetenskapliga artiklar eller tidskrifter. 

För att samla in data till vår undersökning började vi med att skriva samtyckesbrevet (se bilaga 1) och 

intervjufrågor (se bilaga 2) samt skickade det till vår handledare för godkännande. Vi läste även på om 

ämnet innan vi skrev frågorna för att vara pålästa och veta vad det är vi är ute efter samt veta vad det 

är vi ska fråga om. Frågorna formulerade vi efter teman, i form av rubriker, sedan hade vi tre-fyra 

frågor under varje tema. Vi valde att ha med semistrukturerade frågor då tanken var att vi skulle ha 

möjlighet att komplettera med både öppna och slutna frågor, beroende på vilket svar man får. 

Vi mailade förskolecheferna och biståendecheferna i respektive område med olika socioekonomisk 

status för att få tag på förskollärare. I mailet presenterade vi oss, informerade vad vår undersökning 

handlade om samt bifogade samtyckesbrevet. Detta var av anledningen att det skulle kännas 

professionellt samt tryggt för dem. Löfdahl (2014, s. 36) skriver att det är den viktigaste principen 

inom forskningsetiken, att samtliga som ingår i undersökningen ges information möjlighet att 

samtycka att medverka eller att välja att avstå. Vi mailade intervjufrågorna till samtliga deltagare. Vi 

såg inte något problem i det utan endast fördelar då vi kunde tänkas få bättre, genomtänkta svar och 

därför skickade vi frågorna och samtyckesbrevet till deras personliga mailadresser. 

Att få tag på frivilliga deltagare var inte så lätt som vi trott. Det tog längre tid att få svar och det räckte 

ibland inte med att endast maila verksamhetschefer eller biståendecheferna. För att få tag på 

tillräckligt många att intervjua tog vi även direktkontakt. 

När vi genomförde intervjuerna deltog vi båda två samt turades om med att ställa frågor. Det uppkom 

spontana frågor som inte stod med på frågeformuläret som ställdes. Innan vi började med intervjuerna 

tänkte vi alltid på att presentera oss på ett sätt som gav ett positivt intryck av oss. Vi hade även en 

strategi då vi utförde intervjuerna, vi ställde alltid in oss på att vara så neutrala och objektiva som vi 

bara kunde för att inte påverka intervjuarens svar. Det som Eriksson Barajas et al. kallar för ”ett 

hypotetiskt deduktivt tänkande”, att man som forskare ska hålla distans till subjektivitet för att inte 

påverka resultaten (2013, s. 51). Vid tillfällen då informanterna inte visste hur de skulle svara eller 

blev osäker kunde vi hjälpa till med att ställa samma fråga fast på ett annat sätt som kunde underlätta. 
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Vi tänkte även på att inte hålla med eller göra några ogillande eller med tyckande grimaser för att 

deltagarna inte skulle påverkas av oss eller spela med i samma spår.  

Eftersom vi haft ett tydligt syfte och ville hålla oss till det så var vi tvungna att välja vart berättelsen 

började och slutade. Informanterna gav oss långa och intressanta berättelser där vi fick skilja ut det 

som var relevant för och svarade på vårt syfte. (Löfgren 2014, ss. 145-146). I vissa fall har vi anpassat 

struktureringen på frågorna i frågeformuläret. Det kan ha varit att den intervjuade personen omedvetet 

svarat på en fråga som vi har längre ner i formuläret redan vid första frågan. Då har vi strukturerat om 

försökt få med de samtliga frågor så att man inte missar någon. 

Direkt efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi ljudinspelningen till text. Vi skrev ner 

anteckningar som vi uppmärksammade under samtalet, sådant som inte ljudinspelaren kan få med, till 

exempel gester som förskollärarna gjorde, miner, kroppsspråk och annat ohörbart. När vi gjort klart 

intervjuerna gjorde vi upp en planering om hur vi ska lägga upp resten av uppsatsen. 

 

Databearbetning och analysmetod 

När vi bearbetat data vi har fått utifrån våra intervjuer har vi transkriberat materialet genom att skriva 

ett manus. I manuset har vi fått ner allt som hörs på ljudinspelningen i skrift som vi sedan skrivit ut för 

analysering. Vi har lyssnat igenom materialet flera gånger för att få med allt som kan vara av betydelse 

för analys och resultat. Våra intervjuer blev mycket detaljerade och hade mycket information därför 

blev det lättare att fixera allt som sades och ha det framför sig vid analysering.  

Den analysmetod vi har använt oss av är innehållsanalys. I innehållsanalys innebär det att man på ett 

systematiskt och stegvist sätt ordnar data för att med fördel kunna hitta teman i innehållet. När vi har 

analyserat data har vi gjort det genom kodning som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 163) tar upp 

utifrån det, teoretiska perspektivet vi har valt, sociokulturella, och vårt syfte har vi kommit fram till tre 

olika teman. Det underlättade för att få fokus på det vi ville ha fram i intervjun utifrån syftet med vår 

undersökning. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 163) tar även upp att man kan skapa teman utifrån 

empirin, vilket vi gjorde när vi skapade de. När vi skulle tematisera intervjuerna läste vi igenom dem 

en gång till för att sedan efter det kunna välja relevanta teman. Vi bestämde tre teman, historia, 

ansökan för resurs samt beslutsprocessen.  

Till skillnad från den metod vi har använt oss av har majoriteten av den tidigare forskningen, som vi 

har nämnt, använt sig av enkätundersökningar. Vi valde att inte gå tillväga på samma sätt då vi ville ha 

svar på upplevelser och erfarenheter ur förskollärarens perspektiv. Eftersom vi ville ha utförliga svar 

vilket vi ansåg att vi inte hade fått om vi hade använt oss av samma metod.  

Forskningsetiska överväganden  

Som student är det viktigt att veta vilka forskningsetiska principer, lagar och regler som gäller för att 

hålla en god forskningssed. Det sistnämnda begreppet aktualiserades så sent som 2001, för att hålla det 

ska man se till att vetenskapen är trovärdig samt att forskningen förhåller sig till forskningsetikens 

regler (Löfdahl 2014, ss. 32-33). Löfdahl(2014, s. 32) menar att ”forskningsetiska regler handlar om 

hela forskningsprocessen, från valet av forskningsuppgift, urval, metod, genomförande och prestation 

till tillämpning av forskningens resultat”. Det är alltså viktigt att tänka på processen i helhet med alla 

sina steg. 
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Forskningsetik är inget välavgränsat område, men som namnet säger är det relation mellan forskning 

och etik, etiska krav som forskaren har på sig, etiska krav på inriktningen hos forskaren samt 

genomförande. Inom forskningsetiken finns det en central del som är hur deltagarna får behandlas. 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Robert Merton utformade fyra principer som är betydelsefulla för 

forskaretiken. Namnet på dessa kallas CUDOS-kraven. Dessa fyra principer innebär att 

forskarsamhället och samhället ska ha rätt att kunna få ta del av resultatet av forskning. Om det 

framkommer nya kunskaper ska det inte undanhållas enligt den första principen (Vetenskapsrådet 

2011, s. 17).  

Nästa princip innebär att man inte ska bedöma ett vetenskapligt arbete utifrån andra krav som inte är 

relevanta till studien. Det är alltså inte viktigt vad forskaren har för ursprung, kön eller liknande när 

man ska ta ställning till vilken hållbarhet resultaten har. Tredje principen innebär att forskarens motiv 

för studien endast består i att bidra med nya kunskaper. 

Detta stämmer överens med vår undersökning då detta är vårt motiv som även har framgått i 

samtyckesbrevet som vi har gett alla deltagare. Fjärde och sista principen är att forskaren ska 

ifrågasätta och granska, samtidigt som de inte ska ge en omdöme förens det finns tillräcklig grund att 

förhålla sig till (Vetenskapsrådet 2011, s. 17).  

Individsskyddskravet innebär att deltagaren i forskningen ska vara skyddad från skada och kränkning. 

Samtidigt som det inte är godtagbart att en skada som anses vara obetydlig ska få hindra betydelsefull 

forskning. Forskningen är betydelsefull för samhälle och medborgare som resultaten kan visa. 

Resultaten som forskningen kommer fram till har ofta ett eget värde och inte bara nytta. Med detta 

menas det ett etiskt imperativ att bedriva forskning som är etiskt välgrundat, det kallas forskningskrav 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Inom olika forskningsområden finns det olika forskningsetiska 

kodexar. Kodexar är samlingar av regler som ska kartlägga forskarens handlande mot deltagarna i 

undersökningen för att vara etiskt korrekt. Vi har i vår studie tagit hänsyn till alla dessa regler och 

principer. I och med att deltagandet i underökningen är frivilligt, anonymt, kan avbrytas samt inte 

innefattar någon skada för någon så anser vi att den är god etiskt försvarbar. De deltagande 

förskollärarna har även informerats om att de får ta del av resultaten samt att all insamlad data 

kommer att förstöras efter avslutad kurs.   

Under forskningens gång talar kodexarna om vad som ska göras innan man genomför den, information 

och samtycke. Det gjorde vi innan vi genomförde intervjuerna så att deltagarna skulle få ta del av 

bakgrund till vår undersökning samt veta vilka rättigheter de har som deltagare. Vi har tillsammans 

med vår handledare gått igenom och planerat vår undersökning och alla delar som den innehåller bl.a. 

vad gäller syfte, metod, frågeställningar och urval. Som studenter är det vår handledare och våra lärare 

som är ansvariga för att den genomförs enligt god forskningssed (Löfdahl 2014, s. 35). När materialet 

är samlat med hjälp av deltagarna har forskaren skyldigheter och rättigheter som gällande publicering 

samt hur man förvarar materialet (Vetenskapsrådet 2011, s. 18). 

Studiens kvalitet 

Styrkor 

Styrkor med denna undersökning har varit att vi har haft en metod som vi anser är relevant för att 

kunna koppla ihop det till syftet och för att kunna besvara våra frågeställningar. Under intervjuerna har 

vi haft öppna frågor som har gett breda svar som har underlättat vår tolkning i analysen. Detta har 

även gjort att vi har fått mycket information och kunskap. Vi har varit två som skrivit denna uppsats 
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tillsammans, det har underlättat genom att vi har kunnat diskutera och analysera tillsammans. Vi har 

sett olika saker på olika sätt som har gett en bredare syn inom vårt undersökningsområde. Från början 

tänkte vi ha med två förskolor med två olika socioekonomisk status i Stockholmsområdet, men vi 

ökade antalet. Det har gjort att vi har fått insyn i fler delar i Stockholmsområdet. Det har även bidragit 

till ökad svarsfrekvens från informanterna då fler har blivit tillfrågade. 

Svagheter och Svårigheter 

Svårighet med denna studie har varit att det har varit tidskrävande och svårt att få kontakt med 

informanter som vill vara delaktiga i vår undersökning, en enkätundersökning hade kunnat vara ett 

enklare sätt att få tag på deltagare. På grund av vår korta examensarbetsperiod har vi planerat vår tid 

mycket noga för att hinna med att genomföra studien och slutföra arbetet. Detta har även satt gränser i 

vår studieplanering vilket har varit en svaghet. Vi har därför försökt att förtids planera våra studier och 

genomföra intervjuer så tidigt som möjligt. 

Oavsett hur mycket eller lite tid man har till sitt förfogande blir tidsplaneringen en viktig del av 

planeringen av ens studier, och precis som i många andra situationer i livet tenderar saker att ta 

längre tid än vad man räknat med (Ahrne & Svensson 2011, s. 33). 

En annan svårighet har varit att koppla resultatet till teorin i analysen.  

En svaghet är att ingen kan kontrollera om vårt resultat stämmer, det är nästintill omöjligt att kunna 

kontrollera i efterhand (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). Det har varit svårt att transkribera data när vi 

inte alltid har hört vad som sägs. Det har även varit en svaghet att vi inte hittat tillräcklig tidigare 

forskning som är relevant för vårt syfte, d.v.s. som har studerat hur beslutsprocessen går till.  

Andra alternativ 

För att genomföra denna studie på ett annat sätt hade vi kunnat använda oss av enkätundersökning. 

Detta hade dock varit svårt för att det hade begränsat information och kunskap från informanterna då 

frågorna vid enkätundersökning kan framstå som slutna. Detta kan också leda till att det blir 

missförstånd om inte informanten förstår frågan eller inte har tid att svara på den utförligt. 

Informanten kan ha svårt med att förstå frågan som vi har tänkt den och det blir ingen dialog. Men det 

hade varit bra ur det perspektivet att vi hade kunnat få fler svar då det inte tar så lång tid att svara på 

en enkätundersökning som det kan göra när man deltar i en intervju.  

Reliabilitet och Validitet 

Vi har i vår studie försökt sträva efter en hög reliabilitet och validitet det vill säga tillförlitlighet och 

giltighet. För att få fram relevant information har vi därför valt informanter som har kunskap inom vårt 

undersökningsområde. Vi har inte tittat på kön, etnicitet, ålder etc. (Eriksson Barajas et al. 2013, ss. 

99-100). En nackdel som nämnt ovan, är att ingen kan titta upp vårt resultat eftersom vi använde oss 

av intervjuer, vilket påverkar tillförlitligheten (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). För att höja 

tillförlitligheten har vi använt oss av direkta citat ur intervjuerna men dessa kan inte kopplas till vem 

som har sagt det. Vi kan heller inte generalisera våra slutsatser i och med att vi har gjort en liten 

undersökning samt att vi enbart intervjuat sex informanter. Det förekom till och med att två 

informanter arbetade på samma förskola.   
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Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för svaren vi fått på varje frågeställning. Vi har valt att ha 

de under varsin rubrik. 

Hur går beslutsprocessen till när ett barn behöver särskilt stöd på förskolan? Krävs det att barn 

har diagnos för att få särskilt stöd i förskolan enligt förskolläraren?  

De intervjuade förskollärarna berättar att sökandeprocessen blivit annorlunda med åren. Förut 

upplevdes det som mycket enklare, med färre steg och mindre pappersarbete. De påstod att det främst 

beror på den strama ekonomin som påverkat tilldelningen av resurser samt att det har blivit fler barn 

som behöver stöd vilket har lett till att blir svårare att tillgodogöra alla det behov som krävs.  

Tilldelning av resurs har blivit annorlunda idag. Nu är det så att vi får en påse pengar och måste 

fördela dem efter de barn vi har. Så det här barnet kanske kan få fyra timmar om dagen och det 

där kanske räcker med två. Man får väga lite där. Det kanske räcker i andra fall inte. 

Att söka resurs för barn i behov av särskilt stöd kan se olika ut. Ibland kan barnets behov upptäckas 

innan det börjar på förskolan (genom barnavårdscentralen, barnpsykolog eller vårdnadshavare) och i 

andra fall kan det vara personalen på förskolan som upptäcker det. När det märks att ett barn har ett 

avvikande beteende eller utveckling tas det upp i arbetslaget. Samtidigt betonades det i en intervju att 

det är viktigt, utifrån kunskap och erfarenheter, att inte vara för snabb med att sätta barn i fack eller att 

prata om vad som är normalt eller avvikande.  

Det är lite som det som står i läroplanen. Att varje barn har sin startsträcka men har sin egen 

process, man är sin egen individ. Sen måste man också kunna utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Ibland kan det vara då man behöva lite extra hjälp eller kanske tillrätta göra 

miljön eller jobba på ett specifikt sätt för att stötta det här barnet. 

Varje termin samlas arbetslaget på förskolan och går igenom olika schemaliknande kartläggningar 

med barns utveckling. Där står det även anteckningar utifrån olika kunskapsområden på varje barn. 

Detta är en slags planering för att kunna strukturera och samtala kring hur de ska arbeta, förstärka 

arbetslaget samt vilken barnsyn de behöver arbeta ihop sig kring. Ibland kan det till exempel handla 

om hur de ska ordna miljön på avdelningen eller köpa in materiella redskap som kan hjälpa de barn 

som är i behov av de på bästa sätt. Det kan även vara så att man kommer överens om att ta in extra 

personal i barngruppen som är tänkt vara en avlastning för arbetslaget.  

Det brukar vara så att vi har något som heter kartläggning och det går vi igenom tillsammans med 

vår bistående chef och verksamhetschefen, enhetschefen. Då har man skrivit i arbetslaget och 

antecknat lite utifrån olika områden på varje barn. Då har man tittat till exempel på 

språkutvecklingen, emotionell intelligens, på kognitiva och motorisk förmågor och då kanske det 

visar sig att man har någon framsynsyn i arbetslaget, de här bitarna har vi sett eller behöver vi 

titta på kring det här barnet. Det här behöver vi tänka på hur vi förhåller oss till miljön eller hur vi 

förhåller oss till det här barnet. Men de barn som behöver lite mer tyngre behov de behöver man 

göra en handlingsplan för och den ska föräldrarna också titta igenom och godkänna.    
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Att diskutera med arbetslaget om hur man ska gå tillväga för att tillgodose det behov ett barn behöver 

kan se olika ut, det upplevdes både positivt och negativt. I samtliga intervjuer berättar förskollärarna 

att de försöker ta vara på varandras erfarenheter och kompetenser för att tillsammans komma fram till 

ett klokt beslut. Ibland kan det dock uppstå konflikter då man inte alltid kommer överens när det gäller 

vilket sätt man tänkt arbeta på. Då kan detta möte hjälpa till att försöka hitta ett gemensamt 

tillvägagångssätt. 

Vi har försökt att hitta varandras förmågor och kompetenser och faktiskt använda dem aktivt. Men 

ibland när min kollega gör på ett annat sätt så kan man bli irriterad på varandra. Ibland så tänker 

man olika. Därför kan en sådan träff vara bra då man kan syna sig själv utifrån och man kan ta 

upp saker som man har irriterat sig på. 

En intervjuad förskollärare som berättade att en bra skriven utredning kunde vara avgörande i 

beslutsprocessen, det gällde alltså att använda finare ord och kunna formulera sig på ett professionellt 

sätt.  

Det beror på hur man får det på papper, hur man formulerar sig. Det kan vara avgörande. Man 

behöver använda finare ord så att säga, liksom skriva finare språk. Det ska låta mer professionellt 

och därför blir det bättre, det kan hjälpa till litegrann. 

När kartläggningen är klar går arbetslaget, biståendechef och verksamhetschefen igenom den 

tillsammans. I de fall man gemensamt har kommit fram till att något barn behöver extra stöd i form av 

utökad personal eller är i behov av annat stöd, tas det upp med barnets vårdnadshavare för 

godkännande. Detta görs innan man skickar iväg handlingsplanen till BIBAS-enheten (Barn I Behov 

Av Särskilt stöd – enheten). I vissa fall lämnar förskolläraren in kartläggningen till chefen som 

eventuellt kritiskt granskar eller bara tittar igenom och skickar vidare till KUF, kultur och 

förvaltningsnämnden, som i sin tur tar ett beslut om de blir beviljade eller nekade resurspengar. 

I en intervju framkom det en annorlunda process vid kartläggning som en förskollärare varit med om 

och det var att chefen har varit den som gjort kartläggningen. Detta har upplevts som negativt då 

förskolläraren inte ansåg att chefen har den kunskap och syn som arbetslaget har gällande 

bedömningen av barnet i fråga.  

När beslutet är fattat kommer det ner samma väg, först till chefen som vidarebefordrar det till 

arbetslaget och sedan vårdnadshavaren. I vissa fall förekommer det att chefen, baserat på hur beslutet 

är fattat, tar det med både arbetslaget och vårdnadshavare samtidigt. Fem av sex förskollärare 

upplevde processen som långdragen i och med att själva processen innehåller många steg och möten 

och att det i de flesta fall dröjer tid mellan ett och annat möte med tanke på att det är fler personer 

inblandade och att saker och ting måste godkännas. En av sex förskollärare tycker att beslutsprocessen 

alltid var rättvis och förklarar att de ändå har hittat en lösning på problemet i de fall som resurser inte 

godkändes. 

En förskollärare upplever dock att processen är relativt snabb och den beslutet berör alltid får en bra 

återkoppling till varför beslutet blev som det blev. Det påverkar ofta barnet som är i behov av stöd att 

få den hjälp som behövs i tid/tidigt. I vissa fall ha det barnet som behövt stöd inte fått det godkänt 

uppifrån eller från vårdnadshavaren och då har de inte kunnat göra så mycket i arbetslaget heller, då 

förskollärarna ansett att det har varit behov av extrapersonal. 

I intervjuerna framkom det att förskollärarna ansåg att kraven på resursfördelningen har blivit väldigt 

höga till skillnad från hur det såg ut för några år sedan. Detta antog de kunde bero på dagen strama 

ekonomi och de växande barngrupperna på förskoleavdelningarna och fler barn per personal. Detta har 
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även resulterat i att det inte räcker med att ett barn har en diagnos i vissa fall. Det kan hända att man i 

beslutsprocessen väger mellan diagnos och diagnos och att den som anses ha större behov av någon 

form av resurs får det. I följd av olika prioriteringar och för stora barngrupper har detta lett till att 

pedagogerna inte räcker till samt att barn med osynliga eller tillfälliga behov hamnar i skymundan. 

Många av de intervjuade förskollärarna berättar även att det kan finnas barn som inte har någon 

diagnos men som kräver väldigt mycket uppmärksamhet av personalen, ibland mer än vad ett barn 

med diagnos kan behöva. I de fallen tycker de att dessa barn borde bli prioriterade, att det kunde vara 

tyngre än vad ett annat barn med diagnos. Det är således olika från barn till barn.  

Det är därför viktigt att inte bara titta på barn som eventuellt fått diagnoser. Barn är i olika 

tillstånd, det kan också vara att man är i behov i tillfälliga perioder i livet att man till exempel får 

ett syskon det kan ju vara jätte omständligt för vissa barn. Man kanske har barn vars föräldrar 

separerar. Det kan vara väldigt tungt och det påverkar barnet väldigt mycket. Man får inte 

glömma de barnen. De finns också, hela tiden. 

Att ha en diagnos underlättar alltså att få resurs speciellt om det upptäcktes i tidig ålder. Utifrån 

intervjuerna enades pedagogerna om att tidigt stöd var viktig samt kunde hjälpa barnet då behovet 

kunde avta eller försvinna. Ju tidigare man får stöd desto bättre resultat ger det i längden. Men 

samtidigt berättar en förskollärare, som arbetarar på en förskola med hög socioekonomisk status, 

berättade att det ska krävas mycket energi för att barnet ska få särskilt stöd på förskolan oavsett om 

barnet har en diagnos eller inte. 

  

Vilket inflytande har förskolläraren i processen? Hur hanterar förskollärare samtal med 

vårdnadshavare vars barn har ett särskilt stöd? 

Förskolläraren har en viktig roll i processen för ansökan av stöd för barn som är i behov av det. De 

flesta samtal kring barnet går via förskollärarna, då de tillsammans med arbetslaget som ser barnet 

varje dag och vet hur det fungerar i verksamheten. Förskollärarna upplever att de har stor inflytande i 

processen men att man som förskollärare borde ha med att säga till om vid beslutandet gällande 

extrastöd i förskolan. Förskolläraren är även med och samtalar med chef och vårdnadshavare. I de fall 

det blir komplikationer, till exempel att vårdnadshavare är missnöjd med besluten eller att barnet inte 

får det stöd som önskas tar verksamhetschefen över det samtalet med dem. Det är huvudmannen som 

har hand om ekonomiska frågor och utdelningen av resurser och vårdnadshavaren som ska godkänna 

stödet. Med den anledningen kan inte förskolläraren förändra mycket i de fall ansökan blir avslagen. 

Att berätta för vårdnadshavare att deras barn har något särskilt behov är ett väldigt känsligt ämne. I de 

flesta fall har förskollärarna varit försiktiga och därför valt att inte förhasta sig om att meddela det till 

dem. Förskollärarna har istället diskuterat detta i arbetslaget och försökt använda olika metoder för att 

hjälpa barnet med att komma över detta behov och klara sig på egen hand. I de fall metoderna inte 

fungerat eller att det har varit ett större behov har förskolläraren varit tvungen att berätta för 

vårdnadshavaren för att tillsammans reda ut hur man ska gå till väga och ta steget efter. Förskollärarna 

berättar att de har försökt att på ett så ömsesidigt och professionellt sätt som möjligt ta upp detta ämne. 

Hos en del föräldrar kan det ta tid att förstå hur tydligt det här är och vad vi menar. Ibland när 

man har ett barn som är annorlunda så kan det vara en sorg i det och den dagen du säger ”Jag 

ser det här också och förstår det.”. Då kommer en slags sorg process som man vill skjuta ifrån sig 

så länge det går. Men då säger man ”Om vi jobbar lite med det på förskolan så blir dem som alla 

andra. 
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Utifrån intervjuerna är förskollärarens bemötande med oroliga vårdnadshavare som upplever att deras 

barn kanske är lite avvikande i beteende, väldigt viktigt. Det är viktigt att man gör det på ett ödmjukt 

och professionellt sätt. Det gäller att hela tiden försöka har respekt och förståelse för alla de känslor 

som de vuxna går och bär på.  

I de fall förskollärarna berättat att beskedet stannar på förskolan och inte kommer att gå vidare till 

skolan har det varit lugnande för vårdnadshavaren. Risken att deras barn ska få en ”stämpel” eller 

betraktas som annorlunda är en skrämmande faktor som får vårdnadshavare att förneka det och ställa 

sig i försvar. Att ta upp detta med vårdnadshavare kan, enligt många förskollärare, vara svårt. Det 

krävs ibland flera samtal med dem då det har svårt att acceptera. Förskollärarna får ta med 

dokumentationer och dylikt för att kunna styrka vad de säger till vårdnadshavare och då uppfattas det 

som att det är då det når fram till vårdnadshavarna, i de flesta fall.  

En annan förskollärare berättar att det varit svårigheter i det fall då vårdnadshavare grundat sin åsikt 

kring detta på hur barnet är hemma. Men förskolläraren menar på att det inte är säkert att det märks på 

samma sätt som det görs i en stor grupp. Hon förklara att ett behov för ett barn med autism eller 

asperger kanske det inte märks på samma sätt som när barnet ska socialisera sig med andra barn eller 

vuxna. Hon berättar även att det vanligt förekommer fall då vårdnadshavare refererar till sig själva och 

förklarar bort det genom att säga ”sådär var jag också när jag var barn.” 

Utifrån intervjuerna har förskollärarna konstaterat att vårdnadshavarens medverkan är avgörande i 

beslutet. Det vill säga om barnet ska få det stöd de behöver eller inte. Om vårdnadshavaren inte 

godkänner beslutet blir det helt enkelt avslag. 

Om föräldern nekar en resurs så kan man inte göra något. Om det inte är katastrof och måste 

koppla in socialnämnden. I stort sett kan man inte göra så mycket om inte föräldrarna är med på 

det. Man kan inte kräva att de gör en utredning. 

 

Vilket praktiskt stöd ger förskolan barn i behov av särskilt stöd? Vilka redskap används?  

Det praktiska stöd som förskolan ger varierar beroende på vilket behov barnet/barnen på en avdelning 

har. Vissa barn behöver större ytor, mindre barngrupper, fin motoriska artefakter, omsorg, olika 

former av bollar osv. I förskolorna som vi besökt har förskollärarna berättat att de gör det bästa i deras 

möjlighet för att tillgodose alla barn det stöd de behöver, även om det har varit ansträngande i vissa 

fall då det till exempel inte funnits tillräckligt med personal.  

Om man inte får stöd beviljat kan man satsa på miljön på en avdelning. Vi löser det på olika sätt. 

Pengar är bara ett plus i kanten, för uppdraget är inte kopplat till pengar. Jag tror att många 

avdelningar säger att vi skulle behöva en person till. I vissa fall kan det vara något barn som måste 

ha en extra. Då får vi klura ut det helt enkelt. 

I de fall där ansökan för stöd i form av extra personal inte godkänns har de flesta intervjuade 

förskollärarna hittat andra alternativ på lösningar tillsammans med chefen. Ett som togs upp i tre 

intervjuer var att en specialpedagog eller logoped besökte olika förskolor på enheten och gav råd till 

arbetslaget om hur man kunde arbeta på olika sätt för att underlätta vardagen. Specialpedagogen var 

med några timmar på en dag och såg hur barnen agerade på avdelningen och gav stöd efter det och 

kartläggningen. Denna specialpedagog eller logoped kunde kontaktas av förskollärarna då de ansett att 

de har behövt stöd och råd i vardagsplaneringarna. Ibland har denna hjälp uppskattas, i andra fall inte 

så mycket. Det har varit olika, säger en förskollärare.  
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En av förskollärarna vi intervjuade berättade att vid ett tillfälle då hon hade ett barn i behov av särskilt 

stöd på sin avdelning, fick hon stöd av ett rehabiliteringsteam. Det bestod av sjukgymnast, 

arbetsterapeut och specialpedagog. Detta ansåg inte förskollärararen var optimalt då de ställde ett 

flertal krav på pedagogerna trots att de inte var närvarande och såg vad som fungerade i vardagen för 

det här barnet på förskolan. 

Att få resurs i form av extra personal var efterfrågat i fem av sex av de besökta förskolorna. Det ansågs 

som underlättande då man bl.a. kunde dela upp barngruppen i mindre grupper och därmed få bättre 

fokus och kommunikation med samtliga barn.  

Min erfarenhet är att ju fler barn i gruppen ju fler barn är det ju i behov av särskilt stöd. Ja, för att 

alla barn inte får så mycket tid. Har du färre barn och så, så hinner du med mer, du ser mer. Du 

kan tillfredsställa barnens behov batter. Jag tycker att det blir enklare och bättre då man har en 

stor barngrupp då delar upp den i mindre grupper. 

Två andra förskollärare berättade att man får en extra peng som kan räcka till extrapersonal några 

timmar per dag. Detta har varit till hela gruppen och inte avsett för ett enskilt barn. Det har också 

förekommit att de fått färre barn i gruppen. En förskollärare anser däremot att det inte varit så bra att ta 

in en extra person i gruppen i och med att det kan skapa osäkerhet hos barnen. Nästan på samma sätt 

som när man får in en vikarie, en främmande person i gruppen. En annan typ av stöd som de fått har 

varit fysiskt material, till exempel bollar, för att hjälpa barn som har motoriska svårigheter. Gällande 

materiella resurser kan det också vara bilder på olika föremål, tecken och liknande som är tänkt för att 

som ett stöd i det muntliga språket vilket enligt förskollärarna också anses vara väldigt viktigt i 

kommunikationen, ”alla barn har inte språket än och detta sätt kan vara till stor hjälp för att kunna 

förstå sin vardag och kommunicera med oss såväl som andra barn”.  

Då man inte alltid kan få stöd i form av extrapersonal har verksamheten ordnat andra typer av stöd. 

Det har till exempel varit mer kunskap och utbildning för personalen. Det har tänkt vara en hjälp för 

pedagogerna att veta hur man ska hantera olika situationer för att på bästa sätt hjälpa de barn som har 

ett särskilt behov. Att man på ett professionellt sätt lättare kan hjälpa barnen då man vet mer exakt hur 

man ska gå tillväga, istället för att gå omvägar. Förskollärarna berättade att de ibland fick besked om 

att gå på planerade kurser om barn i behov av särskilt stöd. Dessa kurser har inte alltid varit 

specialinriktade på det behovet barnet de har på avdelningen behöver utan det kan vara slumpmässiga 

kurser. Till exempel att man få gå på någon kurs om ADHD den här terminen och nästa termin få gå 

på någon annan kurs. I övriga fall har förskollärarna tagit reda på information av barnets behov på 

egen hand.    

Vårdnadshavare kan, om deras barn är inskrivna på exempelvis autsimcenter eller ADHD center, när 

de har gått utbildning kring diagnosen, erbjuda förskollärare eller fritidspersonal samma utbildning för 

att de ska få ökad förståelse kring diagnosen för att kunna hjälpa till.  Det finns alltså många sätt att gå 

tillväga för att underlätta för barnen och arbetslaget, det är inte alltid extrapersonal som behövs utan 

man får kommunicera med kollegorna och utforska och tillsammans utforma ett sätt som fungerar för 

verksamheten. Förskollärarna berättar att de har arbetat på olika sätt beroende på vilka behov som 

funnits i barngruppen, till exempel med bilder och tecken som ska underlätta språket, arbetat i mindre 

barngrupper, förstärkt arbetslaget med personal, gått på kurser, gjort förändringar i miljön på 

avdelningen osv.  

Alla barn behöver stöd i olika perioder och alla kan man inte få alla pengar för. Det är därför 

arbetslaget måste vara duktiga på att se alla barnen. Att fånga upp de och fundera krig ”hur/vad 
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kan vi göra här”. En bra förskola kan kompensera för så mycket, det har all forskning visat. En 

välfungerande förskola är liksom grunder för jätte många barn. 

Ett intressant sidospår som vi har valt att belysa är skillnader i hög respektive låg socioekonomisk 

status. En förskola som var placerad i ett mångkulturellt område och har en låg socioekonomisk status 

berättade förskolläraren att de haft det lättare att få resurser av olika slag till skillnad från erfarenheter 

av de intervjuade förskollärare som arbetar på förskolor med hög socioekonomisk status. Att de i deras 

stadsdel får extra ekonomiskt stöd som underlättar ansökan. Förskolläraren säger att de är prioriterade 

på grund av deras socioekonomiska tillstånd.  

Förskollärarna i som arbetade på förskolor med hög socioekonomisk status berättade att de inte alltid 

fick det stöd de sökt för. Att de många gånger fick avslag på grund av brist på pengar. I de fall de fick 

resurs i extrapersonal var det oftast några timmar per dag eller vecka, beroende på hur ekonomin låg 

till. Att få stöd i form av material var däremot lättare. Det var det i samtliga delar av 

Stockholmsområdet som vi utförde våra intervjuer på.   

Det här tilläggsbeloppet som det heter i kommunen, det ska ju tydligen bort nu. Men det är ju… 

Det har varit jätte svårt även för barn med grav ADHD att få pengar för att anställa folk. Jag har 

varit med om bara för två år sedan på skola, i kommunen – Att man söker, lägger ner jobb, vi har 

föräldrakontakt, vi lägger ner tid och arbete på att söka tilläggsbelopp från kommunen och man 

får inte en krona. 

I de flesta svar som vi samlat in har förskollärarna inte varit nöjda med besluten och känner att det då 

blir tufft att gå till jobbet då en hård dag väntar. Man har fått anstränga sig på olika sätt för att få en 

någorlunda fungerade vardag i vissa fall. Om de fick önska ville de att barngrupperna skulle minska så 

att man kunde se varje barn och ge de mer tid stöd och kraft. 

 

Avslutning 

Av de intervjuade förskollärarna har fler nämnt att barnsynen förändrats under arbetslivets gång. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd, har blivit mer accepterat nu än vad det har varit förut, idag är 

barnet en del av gruppen. Förskollärarna berättar även att man idag inte ska göra det enskilda barnets 

behov synligt, man får således inte peka ut barnet på grund av bristande förmåga eller ha en extra 

person för ett specifikt barn. En förskollärare förklarar att i många tidigare fall då man fått 

extrapersonal för ett specifikt barn har de övriga barnen i gruppen kopplat det barnet med 

resurspersonen som det kallades för, vilket kunde leda till utanförskap. Det betonades att man istället 

ska se alla barn i gruppen som unika individer – alla vi har olika behov, på olika sätt. Andra 

erfarenheter som togs upp är att det var bra att ha barn med behov av särskilt stöd i barngruppen för att 

barnen lär sig att alla är olika. 

Jag tror man får en förståelse för varför ett barn beter sig som de gör. Att de inte gör saker för att 

man vill göra dumma grejer, för det hör man ofta” Men han gör så mycket dumma grejer han är 

dum”, barnen kan säga så "han gör dum, han är dum. " "ja fast du vet ju varför och han kan inte 

stoppa sig och att det blir så där” och ibland funkar inte medicinen. Nu är det ju väldigt få på 

förskolan som får en diagnos, det är mer vanligt i skolan.  

Det är viktigt att pedagogen ser varje barn som en individ, med egna färdigheter och kompetenser, för 

sig och inte generalisera barnen samt förklarar för de andra barnen i gruppen varför man kan bete sig 

olika. Det skapar en bättre förståelse för barnen då de förstår att alla är olika samt att det är okej att 

vara det. 



20 

 

Analys 

I denna del kommer vi att analysera våra resultat av intervjuerna med förskollärarna utifrån det 

sociokulturella perspektivet som vi har valt att utgå ifrån. Vi kommer även att analysera intervjuerna 

utifrån olika teman samt koppla de till våra frågeställningar. 

Beslutsprocessen  

Förskollärarens upplevelser  

Majoriteten av förskollärarna anser att processen att få stöd är långdragen men det finns förskollärare 

som tycker det gick fort att få svar. En förskollärare från den mångkulturella förskolan upplevde 

däremot beslutsprocessen som relativt snabb och att den berörda alltid fick en bra återkoppling om 

varför det blivit så. Hon tycker att beslutsprocessen alltid var rättvis förklarade hon att de ändå har 

hittat en lösning på problemet i de fall som resurser inte godkändes. 

Samtliga förskollärare markerade att utdelning av resurser i olika former främst handlar om ekonomin. 

Att det i majoriteten av fallen har berott på det. Till följd av att antalet barn som går på förskolan har 

ökat och att barngrupperna blivit större har även utdelning av olika resurser strypts. Som Säljö (2014, 

ss.11-12) skriver är ”lärandet en viktig position i vår kultur och är knutet till våra föreställningar om 

ekonomisk och social utveckling och till en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor”. Det är inte 

alltid lätt tillgodose alla barn det stöd de behöver, trotts att det tydligt står i läroplanen att detta är ett 

ansvar. Därför har det, enligt förskollärarna, blivit prioriteringar vid beslut. De barn som har diagnos 

är de som främst tas på allvar. I nästa steg jämför cheferna de olika diagnoserna och reder ut hur de 

ska göra. En förskollärare berättade även att när de fått extrapersonal så har pengarna inte räckt för 

hela dagen utan endast några få timmar.  

När det gäller materiella resurser har det varit betydligt lättare att få in till förskolorna vid behov, eller 

så har personalen till exempel själva skrivit ut bilder på tecken och symboler för att underlätta språket, 

medan dyrare redskap kan vara lite svårare. Det har alltså generellt varit en ekonomifråga. Samtliga 

förskollärare har negativa upplevelser av beslutsprocessen och besluten. De upplever inte att resultaten 

har varit bra utan i många fall varit mycket orättvisa. De tycker att de som förskollärare som är i 

barngruppen borde ha mycket mer att säga till om och påverka till skillnad från hur det ser ut i dagens 

samhälle. De anser att de som pedagoger fått anstränga sig för barnen för att de inte har fått de stöd till 

barngruppen eller till arbetslaget som de vill ha och behöver. Det som samtliga vill förändra med 

processen är att de vill att det ska vara smidigare att söka samt att de vill ha mindre barngrupper. 

Erfarenheter och barnsyn 

Av de intervjuade personerna har samtliga haft någon erfarenhet av att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan, vissa mer, andra mindre. Enligt de intervjuade förskollärarna har synen på 

barn i behov av särskilt stöd förändrats. I och med ökningen av diagnoser har det också blivit mer 

accepterat att barn är i behov av särskilt stöd. Barn som har ett eller flera behov ses idag som en del av 

barngruppen som inte får exkluderas eller pekas ut. Inget barn ska behöva känna sig annorlunda eller 

olik de andra. Denna förändring på barnsynen som förskollärarna ser kopplar vi till det kulturella 

lärandet och dess förändring under tiden och generationernas gång. Föreställningen om barns 
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kompetens och förmåga kan vara en avgörande roll för barnets förhållningssätt i förskolan (Säljö 

2014, s. 23). Detta menar han också kan variera i olika tider och rum. Det gäller alltså att pedagogen 

inte underskattar barns färdigheter, utan att alla individer är kompetenta på sin nivå. 

Samtliga förskollärare har noterat att det med åren har blivit ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan. De ser fler orsaker till det, bland annat att det har blivit fler barn i barngrupperna, de har 

inte kontroll över barngruppen och kan inte tillgodose alla barns behov. Det kan bli besvärligare för 

barn med till exempel koncentrationssvårigheter, att klara av tempot och ljudnivån som finns på 

förskolan. Pedagogens kontakt och kommunikation med varje enskilt barn har härmed blivit mindre, 

vilket de tycker påverkar negativt.  

Förskollärarna berättar att de tycker att kommunikationen är en väldigt viktig del i ett barns utveckling 

vilket även Vygotskij lägger väldigt stor vikt vid, att samspelet med den mer kompetenta är väldigt 

viktig för barns lärande. Allting rör sig kring det sociala, i relation med andra (Lindén 1993, s. 22).  

Pedagogerna noterar även att detta inte bara handlade om det barn som är i behov av särskilt stöd utan 

alla barn. Barn kan ha olika behov vid olika tillstånd i livet, det kan vara både permanent eller 

tillfälligt. Det är viktigt att inga barn hamnar i skymundan. 

Olika typer av stöd  

Majoriteten av förskollärarna associerade i de flesta fall resurser med extrapersonal och att det oftast 

var det som behövdes. En förskollärare på en mångkulturell förskola, som har stor erfarenhet av att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd, anser att behovet av extrapersonal inte kom i första hand. Det 

kan istället vara andra sätt att gå tillväga. Detta kunde vara omstruktureringar i verksamheten, 

ändringar i miljön, uppdelning av barngrupper med mera. Enligt Vygotskij har den omgivande miljön 

en stor betydelse för barns utveckling. Genom samspel med natur och samhälle sker alltså en 

utveckling av kunskap (Svensson Höstfält 2011, s. 39).  

Andra tillgångar i verksamheten som togs upp i intervjuerna var materiella resurser. Exempel på dessa 

kan det vara bilder på olika föremål, tecken med mera som är tänkt vara en kombination med det 

muntliga språket. Det kunde underlätta för barn med tal- eller uppfattningssvårigheter. Som Säljö 

säger är materiella resurser en slags kommunikation, ett sätt som fungerar som ett stöd i barnens 

språkliga uttryck och förståelse av vad som kommer att hända (Säljö 2013, s. 37). Eftersom samspel är 

en viktig del för ett livslångt lärande bidrar pedagogerna på detta sätt med stöd som kan underlätta 

barnens vardag (Gjems 2011). Andra redskap som nämndes var pussel och memory som träning för 

koncentrationen.  

Förskollärarna berättade även att det var betydligt lättare att få in materiella redskap till verksamheten 

istället för extrapersonal. Detta kopplades enligt förskollärarna till ekonomiska resurser. Andra typer 

av stöd som togs upp var mer kunskap till pedagogerna angående olika typer av behov som barn kan 

ha. Detta var i form av kurser som skulle utbilda personalen. Vårdnadshavare kan skicka sitt barns 

pedagoger på utbildningar som är specificerade till den diagnos deras barn har om barnen är inskrivna 

på ADHD center eller autismcenter. För att överföra kunskap och ge mottagaren mening i lärandet och 

nå bästa resultat bör man ta reda på hur en människa fungerar och hur den lär. Detta ger mottagaren 

kunskap som kan vara ett livslångt lärande (Säljö 2014, s. 29-30). Att ha mer kunskap i hur man kan 

ska kommunicera med barn i olika behov samt hur man går tillväga för hjälpa på bästa sätt ger en 

högre kvalitet och professionalitet i arbetet. 
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Ansökan om resurs   

Upptäckter av att ett barn behöver är i behov av särskilt stöd kan ske på barnavårdscentralen, via en 

specialpedagog eller vårdnadshavaren. Upptäckten kan också ske i förskolan när arbetslaget har möte 

en gång per termin och diskuterar barnen och deras beteenden, hur de kommunicerar, hanterar 

konflikter, deras koncentrationsförmågor med mera. Sedan skriver de en handlingsplan för varje barn.  

Förutom kommunikationen i arbetslaget måste förskollärarna föra en dialog med vårdnadshavaren och 

tillsammans försöka hitta en lösning. Samtliga intervjuade förskollärare säger att det alltid är bra att 

samtala med vårdnadshavare om de känner oro att man kan ta chansen och ha ett samtal kring det. 

Lika mycket som Vygotskij betonar vikten av språket relaterat till utvecklingen för det sociala 

samspelet är vuxnas samspel minst lika viktigt. Som vi skrivit tidigare är språket ”ett medierade 

kulturellt redskap som används i interaktion med den andre för att skapa mening och har en mycket 

viktig roll i kommunikationen”. Språket hjälper oss att skapa mening och interagera med andra 

individer, språket är även ett redskap som hjälper oss att förstå vår omgivning och resonera kring det 

vi möter (Svensson Höstfält 2011, s. 39). Som vi nämnde tidigare har det varit svårigheter då 

vårdnadshavare inte ser behovet av stöd på samma sätt som förskolläraren och grundar det på att 

barnet inte är på det sättet hemma. I och med att vi människor är olika och har formats utifrån vår 

kultur och omgivning kan vi tolka och uppfatta saker på olika sätt. Förskollärarna menar på att det inte 

behöver synas på samma sätt hemma som på förskolan då barnet inte är i en barngrupp med många 

andra barn omkring sig. Detta stämmer överens med det som Säljö (2014, s.18) menar, att människor 

formas efter den kulturen man är del av, individens deltagande i aktiviteter samt när de använder sig 

av de redskap som kulturen erbjuder.  

Om vårdnadshavarna inte godkänner förskolans ansökan om resurs blir det avslag, även om det är 

avsett för barnets bästa. De berättar att det kunde bero på olika faktorer, att vårdnadshavarna blir rädda 

att barnet ska få en stämpel eller exkluderas från de andra barnen i gruppen. I de fall vårdnadshavarna 

får beskedet att det inte kommer gå vidare till skolan har det varit väldigt lugnande. Eftersom 

människan från början är en social varelse kan det vara obehagligt att känna sig exkluderad eller 

annorlunda. Det kan också ses i samband med det Säljö (2014, ss. 13, 19) menar, att man inte bara ska 

se det negativa i lärandet om man misslyckas utan det kan vändas och bli något positivt då man 

ständigt befinner sig i en lärande process av de erfarenheter man ständigt samlar på sig. Det hjälper en 

att lära sig om sin egen kompetens och förmåga samt hur världen fungerar.  

Kommunikation med chefen 

När det gäller beslutsprocesser för ansökan av stöd har de intervjuade pedagogerna olika erfarenheter 

av kommunikationen med chefen. Överlag var erfarenheterna goda. Förskollärarna kände att cheferna 

litade på deras kompetens. Samtidigt betonade de att det inte behövde betyda att de alltid fick de 

resurser som önskades. En av pedagogerna berättade att hon har fått mer förståelse och fått mer 

förtroende från chefen med åren och det tror hon beror på att hon fått mer kunskap och erfarenhet 

under sin arbetsperiod. 

En förskollärare berättade däremot on andra erfarenheter, att det var chefen som skrev kartläggningen 

som inte alls var med barnet. Hon ansåg att arbetslaget var de som känner barnet bäst samt att det var 

mycket som krävdes av dem. Detta kan vi koppla till med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet att chefen såg sig själv som den mer kompetenta och därför själv visste vad som var bäst 

för barnet.  



23 

 

Diskussion  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur en process kring sökandet för resurs för barn i behov 

av särskilt stöd går till samt vilka som är delaktiga i den, ur en förskollärares perspektiv. Vi vill också 

ta reda på hur förskollärare arbetar i barngruppen när det gäller inkludering, att ingen i barngruppen 

ska känna sig annorlunda. Samt vad förskolläraren kan göra med miljön och vilka redskap som kan 

används om de inte får stöd beviljat. Det har även varit att ta reda på om det finns några faktorer som 

kan påverka beslutet, till exempel om en diagnos på barn kunde vara avgörande för att ge ett särskilt 

stöd eller om det handlade om någon specifik diagnos som kräver mycket stöd för att barnet ska få 

resurs.  

I våra frågeställningar tas dessa punkter upp samt hur beslutsprocessen går till, vilka som är 

inblandade samt vilka steg som genomgås. Vi har genom intervjuerna tagit reda på vad förskolläraren 

har för roll och inflytande i processen samt hur samtal med vårdnadshavare angående dess barn 

hanteras och tas emot. Samt hur förskollärarna jobbar för att barnen ska känna sig som en del av 

gruppen. 

I beslutsprocessen ingår barnet som är i behov av särskilt stöd, arbetslaget, bistående- och 

förskolechefen, vårdnadshavare och kommunen. Förskollärarna vi har intervjuat anser att de till stor 

del har inflytande i processen till skillnad från Poulous (2013) undersökning där förskollärarna hävdar 

att inte känner sig delaktiga i processen. Dock så är den, enligt de intervjuade förskollärarna, 

långdragen samt kräver mycket arbete för att ett barn ska få det stöd det är i behov av på förskolan. 

Detta beror främst på den strama ekonomin samt att det är fler barn som behöver särskilt stöd i 

förskolan.  

Förskollärarna berättar även att det inte alltid har varit lätt att komma till ett beslut som alla är nöjda 

med. I våra resultat framkom det att det är högre chefer som fattar besluten om vilket barn som blir 

beviljad resurs alternativt inte samt att det främst är de barn som har någon diagnos som prioriteras. 

Detta stämmer överens men Lutz (2009, s. 192) undersökning där han berättar att det är utomstående 

aktörer som utför bedömningen och som logiskt anknyter utdelning av resurs till de medicinska 

utlåtande, vilket avgör om utdelning av resurspengar ska godkännas eller inte. Lillvist och Granlund 

(2009) också tar upp är det diagnoser som styr hur det fungerar i praktiken vilket vi även drar koppling 

till vårt resultat. Vi vill således framhäva att vår undersökning ligger i linje med den tidigare forskning 

vi har presenterat i tidigare avsnitt då det gäller vad som kan vara avgörande i en beslutsprocess för 

tilldelningen av resurs. 

I tidigare forskning tar Zucker (2010) upp att det är föräldrar som ofta uppmärksammar om det är 

något som är avvikande i barnets lärande. Detta kan vi även se i vårt resultat, men är dock inte 

identiskt med den tidigare forskningen. Förskollärarna berättade att vem som upptäcker att ett barn är i 

behov av särskilt stöd kan variera, det kan vara vårdnadshavare som märker detta, på 

barnavårdscentralen, barnpsykolog eller i förskolan.  

När det kommer till kommunikationen med vårdnadshavare, berättar förskollärarna, att känsliga 

ämnen som berör deras barn har varit svåra att diskutera och förstå i de flesta fall. Ibland har 

förskolechefen fått ta den kontakten och stödja pedagogerna. 
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De intervjuade förskollärarna berättade att arbete med språket och språkutvecklingen ansågs vara 

viktigt för kommunikationen i barngruppen och med pedagogerna samt att det kunde underlätta 

förståelsen av sin omgivning och sin vardag samt att de använde sig av olika redskap som till exempel 

bilder för att underlätta för barnen. Zucker (2010) belyser språkutvecklingen i sin studie samt att det 

bör uppmuntras samt att det är viktigt för förståelse av olika innebörder. Som nämnt tidigare menar 

hon att det är föräldrar och pedagoger som bör engagera barnet språkligt på olika sätt för att bl.a. öka 

ordförrådet så att det sedan kan förstå innebörden av vad som sägs. 

Den tidigare forskningen tar även upp att förskollärarens roll och kunskap är betydelsefull när det 

gäller att göra val som rör barnets olika förmågor, vilket vi kopplar till att det är förskollärarna som 

skriver en kartläggning och sedan bedömer om det krävs extra stöd samt vilket typ av stöd som 

behövs.  

De intervjuade förskollärarna berättar att de har ett stort ansvar över att tillgodose alla barn det behov 

de behöver även om man inte alltid får resurs beviljat. Det handlar alltså om att ta eget ansvar för 

barngruppen och försöka hitta andra tillväga gångar för att hjälpa och stödja de barn som är i behov av 

det. Det kan vara att samla mer kunskap inom olika behov som barn kan ha, miljöförändringar, 

anskaffning av material m.m. Förskollärarna berättade även att de arbetar med att alla barn ska känna 

lika värda och inkluderade i barngruppen, samt att ingen ska känna sig segregerad. Lindqvist och 

Nilholm (2011) understryker även att det är förskolläraren som är den som har ett betydande ansvar 

för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd bör genomföras samt att man ska ge alla möjlighet att 

lyckas. Inkludering tas också upp som ett centralt begrepp i deras studie. Lillvist och Granlund (2009) 

lyfter likaså upp att det är viktigt att ha en förskola för alla och att man ska undvika segregering.  

I resultatet berättar förskollärarna att barnsynen har förändrats vilket även gjort att sättet att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för några år sedan. I dagens 

samhälle ses alla barn som en del av gruppen oberoende på vilket behov det har, man ska inte 

segregeras för att man avviker från normaliteten. Att ha barn med särskilda behov sågs även som 

nyttigt och lärorikt för alla i barngruppen. Att barn och pedagoger har kunskap om olika behov ses 

även som lärorikt och positivt när det gäller att annorlunda egenskaper ska accepteras. Även om man 

får resurs i form av extrapersonal på avdelningen ska det idag vara stöd för hela barngruppen istället 

för en slags personlig assistent, man sa inte på något sätt markera att ett barn är annorlunda än de 

andra. I Kase, Mandell och Nahimas underökning beskriver han hur barn med diagnos tillsammans 

med barn utan diagnos ger större tillgång till lärandet vad gäller den kognitiva utvecklingen (Kase et 

al. 2012).  

Frågeställningarna vi ville ha reda på tycker vi har varit relevanta till vårt syfte i och med att vi känner 

att vi har fått mer kunskap om hur beslutsprocessen går till och vilka parter det är som är delaktiga. Vi 

har fått en bättre insyn om hur man som förskollärare på ett professionellt sätt hanterar olika 

situationer som han/ hon möter i sin vardag. Från att samla kunskap för att förstärka arbetslaget, hitta 

olika sätt att arbeta på för att som fungerar för alla barn även i de fall en resurs nekas till att ta upp 

känsliga områden med vårdnadshavare. Det sistnämnda tänkte vi inte på när vi ställde upp våra 

frågeställningar. Kommunikationen men vårdnadshavare var något som kom upp under den första 

intervjun och som vi direkt kände att vi vill ha med och veta mer om. Vi formulerade därför om 

frågorna för att kunna belysa denna del i och med att vårdnadshavaren har en betydande roll i 

processen samt många gånger sågs som ett problem att kunna övertala dem för att gå med på ansökan. 
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Tanken med den tidigare forskningen var att göra en jämförelse för att se om det skiljer sig med det 

som vi har undersökt. Tidigare forskning tar även upp centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet, som är den utsedda teorin i vår uppsats.  

Styrkor med denna undersökning har varit att vi hela tiden vetat vad vi vill ta reda på och därför har 

det varit lätt att hålla oss till syftet. Vi kände däremot en osäkerhet när vi skulle välja teori. I början 

vägde vi mellan det sociokulturella och det fenomenologiska perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet handlar bland annat om det sociala samspelet, kommunikation, interaktion och material. 

Det fenomenologiska perspektivet lyfter bland annat upp erfarenheter, upplevelser samt hur 

människan förhåller sig till sin omgivning vilket vi också tycker passar vårt syfte.  

Vi kunde ha valt båda perspektiven till vår undersökning, men vi valde det sociokulturella i slutändan 

för att vi i våra frågeställningar har vi mycket fokus på kommunikation i processen för ansökan av 

stöd för barn med behov. Denna kommunikation var b.la. i arbetslaget, förskollärare med – chef, 

vårdnadshavare, barn och eventuellt specialpedagoger. Det sociokulturella perspektivet belyser även 

redskap i olika slag vilket vi i våra frågeställningar tog upp då det gällde resurser som gas till barn som 

var i behov av dem. Dessa resurser kunde vara både materiella samt språkliga redskap som var 

avsedda som stöd.  

Det som har varit mest intressant i denna studie har varit de kulturella skillnaderna på de olika 

förskolorna samt hur barnsynen gällande barn i behov av särskilt stöd drastiskt har förändrats samt de 

sätt förskollärarna arbetar på och löser de hinder och svårigheter som uppstår. Det har också varit 

intressant att se vårdnadshavarens roll i detta samt hur deras syn på att ens barn har ett särskilt behov 

kan uppfattas och förstås, då vi båda har egna barn. Det har även intresserat oss att titta på om vi kan 

se någon skillnad på hög och låg socioekonomisk status när det gäller utdelningen av stöd till olika 

förskolor samt vilket praktiskt stöd som ges. Men eftersom att vi inte gjort någon stor undersökning 

kan vi inte dra några direkta slutsatser även om vi kom fram till att det inte skilde sig så mycket mellan 

dem som vi först trodde.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Det vår undersökning har bidragit med är att den har hjälpt oss att förstå hur processen för ansökan om 

resurser för barn i behov av särskilt stöd går till samt vad vi som förskollärare har för roll i detta. I och 

med att vi mest troligen kommer ha barn i behov av särskilt stöd i vårt framtida yrke, ett flertal gånger, 

samt vara med och skriva förhandlingsplaner m.m. så kan det vara väldigt nyttigt för oss att veta hur 

det går till. Under vår 3,5 års universitetsutbildning har vi endast en kurs som handlar om 

specialpedagogik. Denna kurs var relativt kort samt inte så inriktad på hur man som förskollärare går 

till väga för att få det stöd och behov som barn behöver. Vi som blivande förskollärare, trots att vi 

nästan är färdigutbildade, har inte mycket information och kunskap om hur detta ser ut i praktiken. 

Denna studie har ökat vår information och kunskap inom detta område.  

Slutsatser 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur en process kring sökandet för resurs för barn i behov 

av särskilt stöd går till samt vilka som är delaktiga i den, ur en förskollärares perspektiv. Vi vill också 

ta reda på hur förskollärare arbetar i barngruppen när det gäller inkludering, att ingen i barngruppen 

ska känna sig annorlunda. Samt vad förskolläraren kan göra med miljön och vilka redskap som kan 
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används om de inte får stöd beviljat. Den slutsats som vi har dragit är att förskollärare tillsammans 

med arbetslaget är de som skriver en kartläggning vid upptäckter av att ett eller fler barn är i behov av 

särskilt stöd. Denna kartläggning diskuteras med bistående eller förskolechef som sedan förs vidare till 

huvudman för godkännande av extra stöd, alt. resurs. Detta stöd kan både vara i form av extra personal 

eller artefakter. Innan beslutet godkänns måste även vårdnadshavaren medgiva stödet som dess barn 

ska bli tilldelat. För att få resurs i förskolan krävs det i de flesta fall att barnet har en diagnos i och med 

att utomstående inte är med i verksamheten och ser hur barnet agerar i vardagen. De baserar alltså 

besluten på vad som står i kartläggningar och/eller medicinska intyg.  

I de fall beslutet angående resurs nekas av ovanstående chefer eller vårdnadshavande försöker 

arbetslaget tillsammans finna lösning i hur de ska tillgodose barnet det behov som krävs. Detta kan 

variera beroende på vilket stöd barnet är i behov av. Det kan till exempel vara ändringar i miljön eller 

införskaffning av material i olika slag. Parallellt med detta arbetar förskollärarna flitigt med att skapa 

en förskola för alla samt att inte få något barn att känna sig segregerat. 

Vidare forskning 

Efter att vi gjort denna undersökning har vi kommit fram till att man kan göra en liknande 

undersökning men ur andra parters perspektiv som är delaktiga i beslutsprocessen angående resurs för 

barn i behov av särskilt stöd. Vidare forskning kan vara att försöka ta reda på vad vårdnadshavare har 

för perspektiv kring processen angående resurs för sitt barn som är i behov av något stöd samt vad han 

eller hon har för tankar kring den. I denna undersökning har vi endast utgått från förskollärarens 

perspektiv vilket ger en begränsad syn på processen. Ett annat alternativ kan vara att titta närmare på 

hur beslutsprocessen går till när övre chefer fattar beslut kring tilldelning av stöd.  

Nya frågeställningar man kan ha med kan förslagsvis vara. 

 Hur vårdnadshavare upplever bemötande och sitt eget barn 

 Jämföra förskollärares perspektiv med chefernas och de ansvariga på kommunen 

 Hur väger förskolechefer och de ansvariga på kommunen barns olika behov av stöd. Vad är 

det som avgör om det blir beviljat eller nekat.  

 Hur hanteras överklagningar? Vilka kan överklaga? 
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Bilaga 1 - Informations och samtyckesbrev  

 

Stockholm 31/3-2015 

Hej! 

 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildningen och förskoleforskning vid Stockholms Universitet. Inom ramen för vår sista 

och avslutande kurs på förskollärarprogrammet ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 

handla om barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer att samla material till vår studie genom intervjuer. 

I intervjuerna kommer det bland annat tas upp hur förskollärarens roll i beslutsprocessen gällande stöd 

i förskolan ser ut. 

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare. Vi kommer att spela in 

intervjuerna på band för att senare kunna analysera materialet.  

 

Ett självständigt arbete är följt av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God forskningssed. Detta innebär att personalens identitet inte får avslöjas 

och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga 

listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast 

användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi fråga om förskollärare på er förskola är intresserade av att medverka i studien. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms Universitet. 

 

 

Vänliga hälsningar Kajsa Berntsson Karlsson och Chaima Matmati 

 

 

Kajsa Berntsson Karlsson  

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

Chaima Matmati 

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

Inge Johansson 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm  

Mail: XXX 
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Jag medger att jag vill delta i studien 

 

 

 

 

Förskollärarens underskrift........................................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande.....................................................................................................................



 

 

Bilaga 2  – Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

- Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

Tema: Relation till särskilt stöd 

 

- Kan du berätta om dina erfarenheter om att ha barn i behov av särskilt stöd i barngrupp på 

förskolan? 

 

- Kan du berätta om olika former av stöd barn har fått som du har upplevt? 

 

- Anser du att synen gällande barns behov av särskilt stöd har ändrats under din yrkesperiod? 

 

Tema: Hur går ansökandet av resurs till? 

 

- Kan du berätta om dina erfarenheter av att ansöka stöd till barn i förskolan? 

 

- Uppfattar du att sökandeprocessen angående särskilt stöd har ändrats under din yrkesperiod?  

 

Tema: Kontakt med vårdnadshavare 

 

- Hur fungerar samarbetet och vårdnadshavare angående barn i behov av särskilt stöd? 

 

- Behövs vårdnadshavares godkännande för att få det särskilda stödet ni anser behövs för deras 

barn? 

 

- Hur upplever du att det har varit att meddela vårdnadshavare om att deras barn har behov av 

särskilt stöd? 

 

- Hur hanterar ni situationen då vårdnadshavare inte har samma syn som ni i arbetslaget 

angående särskilt stöd för deras barn? 

 

- Använder ni någon strategi för att få vårdnadshavare att godkänna stödet ni anser behövs? 

 

Tema: Processen 

 

- Vad anser du om beslutsprocessen gällande barn i behov av särskilt stöd generellt?  

 

- Hur anser du att beslutsprocessen har gått till i de fall du har varit delaktig? 

 

- Är du nöjd med hur beslutsprocessen går till på din arbetsplats? 

 

- Om du själv fick bestämma kring beslutsprocessen hur skulle du göra då? Skulle du vilja 

förändra något? Varför/varför inte? 

 

- Vilket inflytande anser du att du som förskollärare har i beslutsprocessen? 

 

- Vart anser du tyngden ligger i beslutandet? Intyg? Din kompetenta roll?  

 

- Anser du att det krävs någon diagnos för att få särskilt stöd?  

 

- Kan det skilja sig från diagnos till diagnos? 



 

 

 

 

Tema: Upplevelser kring beslut 

 

- Vad har du för upplevelser om beslut som har förekommit under din yrkesperiod? 

 

- I vilken grad anser du att besluten har varit rättvisa? D.v.s. att barnen i behov av särskilt stöd 

fått/inte fått det stöd de behöver. 
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