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Abstrakt  

Författarnas namn: Victoria Holm och Ida Lindqvist 

Titel: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskolan – En studie om hur pedagogerna 
arbetar med dessa barn 
Engelsk titel: Neuropsychiatric disabilities – A study of how educators work with these 
children 

      

 

     Antal sidor: 39 

I denna studie har vi undersökt hur fyra förskolelärare på tre olika förskolor uppmärksammar, 

underlättar och hjälper barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur pedagogerna 

tillsammans med specialpedagogen arbetar med stöttning och hjälpmedel för att skapa en 

meningsfull pedagogisk vardag för dessa barn i verksamheten. 

Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod och är baserad på tre 

pedagogintervjuer samt en intervju med en specialpedagog. Utifrån våra intervjuer har vi 

bearbetar olika delar och tillsammans skapat en helhet i resultatet. Genom intervjuerna fick vi 

en inblick i informanternas arbetsätt och deras syn på hur arbetet med barnen ges uttryck i 

verksamheten samt hur man som förskollärare och specialpedagog förhåller sig till begreppet 

en skola för alla.  

Resultatet visar att alla intervjuade pedagoger och specialpedagogen uppmärksammar, stöttar 

och hjälper barn med förmodad eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

genom att se till att deras förutsättningar och behov uppfylls. De påpekar under intervjuerna 

att de lägger stor vikt på det gemensamma arbetet med ambition att vara öppen, kunna ge 

varandra råd samt att värdet av att kunna diskutera med varandra. Det framkommer även att 

trygghet i förskolegruppen är viktigt när det gäller att få barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning väl inkluderade i verksamheten samt en öppen och förtroendefull 

kontakt mellan föräldrar och förskola. 

 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, Aspergers syndrom, Autism, DAMP, Tourettes syndrom, Pedagogens 
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1 Inledning  

Vi är två studenter som läser till förskollärare med inriktning mot barns lek och lärande och är 
nu i slutet på utbildningen. Under vår utbildning fick vi ta del av en föreläsning som 
behandlade olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket påverkade oss och gjorde 
att vi fick ’upp ögonen för’ barn i samhället med någon form av funktionsnedsättning. Detta 
gjorde att vi uppmärksammade detta lite extra under våra verksamhetsförlagda utbildningar 
och att vi ville undersöka barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur 
pedagogens roll ser ut i förskolans verksamhet. Vi har också tidigare under utbildningen 
skrivit ett arbete inom detta område som vi nu kommer att utveckla. 

Vår studie tar också upp kravet på demokratiska värderingar i samhället och att alla 
människor har rätt till ett egenvärde. Vi anser att det är viktigt att tänka på att alla människor 
är olika och utvecklas på olika sätt. Man har olika förutsättningar och behov och det är viktigt 
att man får dessa tillgodosedda. Vi anser att man som individ ska utgå från ” som man själv 
vill bli behandlad ska man behandla andra. 

”Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 
som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället” (Hellberg: Barnkonventionen, art. 23). 
Detta citat kommer ha en stor inverkan i vår studie, vi anser att detta stämmer bra överens 
med vår uppfattning om hur man ska bli bemött i samhället. Alla individer oavsett handikapp 
eller funktionsnedsättning ska bemöttas på liknade sätt i samhället. 
 
Alla barn har rättigheter till ett aktivt deltagande i samhället samt ett värdigt liv. Det är viktigt 
att se till varje barns behov och förutsättningar (Hellberg: Barnkonventionen, 1994). Att vara 
medveten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är viktig för alla individer. Det är 
någonting som berör många, för att alla på något sätt alltid kommer att möta barn eller vuxna 
med behov av särskilt stöd ute i samhället.  

Läroplanen för förskolan 98 belyser också barnens rättigheter,  

det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 
Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 
förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Lpfö 98:5). 
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2 Bakgrund 
Eriksson (2008) tar upp Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som är ett 
samlingsnamn för bland annat ADHD, Asperger syndrom, Autism, DAMP och Tourettes 
syndrom. Han förklarar att det finns olika orsaker till att man drabbas av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa är till största del medfödda, ärftliga eller tidigt uppkomna 
genom exempel en hjärnskada under förlossningen eller genom en kromosomskada. Vissa av 
dessa svårigheter visar sig inte förrän i senare ålder, till exempel vid två års ålder och har då 
legat dolt i kroppen sedan födseln. 

Nilsson och Pelling (2004) menar att många gånger hänger även dessa funktionsnedsättningar 
samman och har man till exempel Autism eller Asperger är det inte ovanligt att man också har 
Tourettes syndrom. Samma sak gäller också ADHD och Tourettes syndrom. Undersökningar 
har visat att minst 50 % av de barn och ungdomar som har Tourettes syndrom har också visat 
sig ha symtom av ADHD. 

Nedan följer en beskrivning av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vi har valt att 
beskriva. Dessa är Tourettes syndrom, Autism, Aspergers syndrom, DAMP och ADHD. Vi 
kommer också att gå in på begreppet en skola för alla samt normalitet och avvikelse, samt om 
vårdnadshavarnas samverkan i verksamheten. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Bruce (2011) diskuterar vikten av att upptäcka neuropsykiatriska svårigheter i förskolan. Hon 
menar att det är i förskolan som grunden för utveckling och lärande skapas och att pedagoger 
i förskolan har en viktig roll när det gäller upptäckten av neuropsykiatrisk problematik. Detta 
innebär också att pedagogerna måste vara medvetna att de finns olika faktorer som kan 
försvåra eller hindra barn i dess enskilda utveckling. Pedagogerna måste försöka undanröja 
och förhindra svårigheterna i förskolans verksamhet. Det är viktigt att pedagogerna ser 
möjligheter till utveckling.   

Tourettes syndrom 

Tourettes syndrom kan visa sig när man är mellan två och tjugo års ålder, men framträder 
oftast när barnet är runt sju år. Vanliga tecken när det gäller Tourettes syndrom är bland 
annat: tics (ansiktsgrimaser och blinkningar), vokala tics (att använda sig av olika läten och 
”fula ord”), tvångshandlingar, sömnsvårigheter samt ett starkt kontrollbehov (Eriksson, 2008). 

Tics  

Nilsson & Pelling (2004) beskriver att tics är plötsliga, ofrivilliga, ofta snabba och 
återkommande rörelser och/eller röstläten som är orytmiska. Vid studier av tics har det visat 
sig vara svårt att skilja vissa delar från andra så som vissa upprepande beteenden. Detta kan 
även visas hos en person med autism. Nilsson och Pelling (2004:9) menar att ”Tics definierar 
syndromet. Utan tics kan det alltså inte röra sig om Tourette syndrom”. De tar vidare upp att 
tics kommer och går och kan variera. Vissa perioder kan vara lugna, medan andra är mer 
intensiva. Tics som försvinner under en period kan återkomma i samma form eller med små 
förändringar, något ljud kan låta på annat sätt, en rörelse som tidigare behövde göras fem 
gånger kanske nu behövs göras tio gånger osv. Det kan också vara helt nya tics som 
uppkommer.  
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Autism  

Eriksson (2008) och Benderix, Nordström och Sivberg (2010) tar alla upp klassisk outvecklad 
autism som innebär stora avvikelser i barnets beteende, dessa barn uppfattas ha stora 
svårigheter att förstå omvärlden. Ett barn som har autism har inget intresse av andra 
människor eller omgivningen runt omkring dem om det inte gäller dess egna behov som 
behöver tillfredsställas. Dessa barn är självständiga och har sällan något behov av tröst eller 
hjälp. 

Gillberg och Peeters (2002) påpekar att barn med en autismdiagnos har stora beteendemässiga 
och kommunikativa problem när det gäller sociala situationer. Även Gravander och Widerlöv 
(2002) menar att en individ med autism har svårt att kommunicera och är oftast 
självförsjunken och inåtvänd. Därför måste kommunikationen med människor som har autism 
anpassas beroende på individen. Det behöver inte alla gånger ske med ord, utan det går också 
att använda sig av kroppsspråk, fotografier, föremål, teckningar, gester och tryckta eller 
skrivna ord för att göra det lättare att förstå. Det är viktigt att välja ett kommunikationssätt 
som är bäst för individen och som barnet kan klara av så självständigt som möjligt. Cirka 
hälften av de personer som har autism pratar inte. Det kan vara så att de kan ord, men det 
visar ingen förståelse för vad de betyder. 

Autistiska drag 
Eriksson (2008) tar upp att autistiska drag inte innefattar alla områden som vanlig autism och 
dessa drag är betydligt mindre. För barn med autistiska drag är vardagens uppgifter inte alltid 
självklara, de kan ha svårt att förstå sammanhang när det gäller vissa saker. Världen kan lätt 
bli svår att förstå sig på när man har svårigheter med ordförståelsen och att förstå 
sammanhang. Genom att inte kunna använda sig av tidigare erfarenheter kan vissa situationer 
bli svårtolkade. Han menar vidare att med rätt hjälp och förklaringar kan det som vi ser som 
självklart även bli förståeligt hos dessa barn.  

Första levnadsåret och förskoleåldern 
Av de barn i förskoleåldern som har autism är det cirka var femte eller var sjätte som har 
utvecklat epilepsi redan under de första levnadsåren, ”ofta antingen så kallade infertila 
spasmer/spädbarnskramper, psykomotoriska anfall (tinninglobsepilepsi eller partiella 

komplexa anfall) eller en blandning av olika typer av epileptiska anfall” (Gillberg & Peeters, 
2002:51).  

Gillberg & Peeters (2002) påpekar att under det första levnadsåret uppvisar barn med autism 
en avvikande utveckling av spädbarnsjollret, eller så kan jollret vissa gånger vara obefintligt. 
Barn som inte har autism brukar vid 8-12 månader vara intresserade av att få andras 
uppmärksamhet, men det gäller sällan barn som har autism. I många av fallen så utvecklar 
heller inte dessa barn med autism något pekbeteende (med pekfingret utsträckt) under de 
första åren. Barn med autism har oftast nedsatt hörsel. Redan under de första månaderna kan 
det märkas på ett barn med autism att de är överaktiva, samtidigt som vissa barn istället är 
väldigt underaktiva. En diagnos för autism ställs oftast då barnet fyllt två år .  

Författarna belyser även att under förskoleåldern, runt två år, börjar många barn att kunna 
göra sig förstådda genom sitt språk, även utanför familjekretsen. Barn med autism utvecklar 
inte samma språkförmåga i den åldern och detta gör att vårdnadshavare och pedagoger brukar 
börja fundera på varför barnet är sen i sin språkutveckling. Många gånger saknar dessa barn 
språket. Hälften av de barn som har autism lär sig med tiden att prata men detta sker inte 
förrän runt 2½ till 4-6- årsåldern. Individer med autism kan ha svårigheter med personliga 
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pronomen och förväxlar dem ofta; ”hon” istället för ”han”, ”mig” istället för ”jag” och så 
vidare. Många som har Autism har en god förståelse för enskilda ord, men de har svårigheter 
med att förstå då dessa ord sätts in i en mening. De ord som för dem är lättast att förstå är ord 
så som verb och substantiv som ger en beskrivning på någonting som går att se och ta på 
(Gillberg & Peeters, 2002:25). 

Verklighetsbild inom autism 
Gillberg och Peeters (2002) menar att det kan vara svårt för en person med autism att se 
samband mellan en leksaksbil och en riktig bil. För de vuxna blir det då viktigt att visa ett 
samband mellan dem för att det ska bli enklare att förstå för barnet. De tar vidare upp att det  

är viktigt för oss att inse att det krävs en kognitiv ansträngning, en ”särkoppling”, för 
att se rätt samband mellan en leksaksbil och en riktig bil. Precis som en docka är en 
symbol för en mänsklig varelse, är en leksaksbil en symbol för en riktig bil. Man 
måste bara kunna se och förstå sambandet (Gillberg & Peeters, 2002:16).  

Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom (AS) kan beskrivas som en mildare variant av autism. Den stora 
skillnaden är att ett barn med Aspergers syndrom behärskar språket och är välbegåvat men 
kan få svårigheter med förståelsen. I samhället vi lever i idag och även i förskolor finns det 
många oskrivna sociala regler som bör följas, och för en individ som har Aspergers syndrom 
kan detta bli svårt att förstå (Eriksson, 2008). 

Att ha Aspergers syndrom innebär att man har vissa svårigheter med till exempel socialt 
samspel, det vill säga svårigheter att förstå andra människors kroppsspråk, och att som barn 
ha svårigheter med att se någonting ur en annan individs perspektiv. Det är många som har ett 
behov av att saker ska göras i en speciell ordning eller på ett visst sätt varje gång. Någonting 
som också är vanligt hos personer med Aspergers syndrom är att de har svårigheter med 
förändringar om de inte har blivit väl förberedda innan på vad som ska ske (Gerland, 2003). 

Någonting som kan vara svårt att förstå för en individ som har Aspergers syndrom är 
ordspråk, liknelser och uttryck där innebörden inte är exakt. Denne individ kan då få svårt 
med förståelsen om man säger till exempel: ’vi tar och hoppar över maten idag’ och ser då 
framför sig hur tallriken står på golvet och man bokstavligt talat hoppar över den. Många kan 
vara känsliga för närkontakt, ljud och lukter. Sömnproblem är också vanligt och svårigheter 
med tider och att lokalisera sig är också vanligt (a.a.). 

Flickor med Aspergers syndrom är svårare att sätta en diagnos på, just för att deras hinder och 
svårigheter inte syns på riktigt samma sätt som hos pojkar. Hos flickor syns inte deras brister 
lika tydligt just för att den empatiska förmågan är starkare hos flickor än hos pojkar. Barn som 
har Aspergers syndrom har ofta ett stort intresse när det gäller ett visst ämne, detta 
syns/uppmärksammas inte på samma sätt när det gäller flickor, för att deras intressen ofta 
grundar sig i sådant som inte är så ovanligt hos flickor i största allmänhet, så som en idol, 
smink eller ett djur (Eriksson 2008). 

ADHD 

Eriksson & Beckman (2007) tar upp att olika kännetecken för ADHD som är framförallt 
koncentrationssvårigheter/uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och överaktivitet. Beroende 
på tid och i vilken miljö individen befinner sig i kan symtomen variera, men det finns också 
skillnad på symtomen från individ till individ, speciellt eftersom de nästintill alltid följs av 
någon annan funktionsnedsättning. Personer med ADHD har också ofta svårigheter med att 
tolka olika sinnesintryck samt problem att kontrollera sin motorik För att en ADHD-diagnos 
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ska kunna ställas är det många faktorer som ska stämma överens, och dessa symtom ska 
förekomma under en lång period och i olika miljöer. Man utgår också utifrån förväntningar 
vad gäller kön, ålder och utvecklingsnivå.  

Personer med ADHD har nedsatta kognitiva funktioner i hjärnan. Det innebär att de har 
svårigheter att omvandla och hålla kvar de intryck och den information som ges, samt att 
instruktioner som följer varandra kan vara svåra att uppfatta. Dessa barn agerar ofta väldigt 
impulsivt och har svårt att se olika handlingsmöjligheter utifrån tidigare erfarenheter utan 
istället gör det som de tycker är bäst för stunden (Eriksson & Beckman 2007). 

Barn med ADHD är ofta hyperaktiva och vill gärna ha någonting att göra hela tiden. Oftast 
har barn med ADHD många olika fritidsaktiviteter. Det är i dessa fall viktigt att se till att det 
är saker som barnet klarar av, så att inte deras självkänsla och självförtroende sänks. Precis 
som när det gäller Aspergers syndrom så är det inom ADHD svårare att upptäcka en flicka än 
en pojke med denna problematik. Flickorna ses som tillbakadragna och tystlåtna. Det är då 
viktigt att ge dem en god struktur i vardagen (Eriksson, 2008). 

Gravander och Widerlöv (2002) påpekar att inom ADHD förekommer avvikelser inom 
uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitet. Författarna menar också att alla inte alltid är 
överaktiva, utan förkortningen ADHD kan också delas upp i AD eller HD var för sig eller 
också kombinerat, som till exempel ADD. Karlsson (2009) uttrycker att som pedagog är det 
viktigt att veta att det finns olika kombinationer. Man måste ha kunskap om att alla barn med 
denna funktionsnedsättning beter sig olika och ingen är den andra lik. Det är viktigt att inte 
negligera/ ”tappa” något barn på vägen eftersom vissa kan vara överaktiva och vissa lugnare, 
beroende på vilken diagnos de har. De flesta som har en ADHD-diagnos är pojkar/män. 
Upptäcks en ADHD-diagnos tidigt hos en individ finns möjligheten att tidigt sätta in 
stödinsatser och det kan vara möjligt att stora delar av problemen och symtomen minskas och 
i vissa fall händer det att de försvinner så småningom. 

Symtom i småbarns- och förskoleåldern 
Under småbarns- och förskoleåldern är barn som har ADHD ofta överaktiva, de kryper, 
klättrar, är nyfikna på allt och utför många olika spännande äventyr på egen hand. Dessa barn 
har ofta svårt att sova och har en benägenhet att vända på dygnet. Någonting som vanligtvis 
kännetecknar dessa barn är att de har kort uthållighet och svårt att sitta still vid till exempel 
samlingen på förskolan. Barn med ADHD har svårigheter med att leka gemensamt med andra 
barn och leken blir ofta väldigt splittrad eftersom de har svårt att koncentrera sig på en sak 
under en länge tid. De har ofta hastiga humörsvängningar och hos dessa barn kan lätt en liten 
frustration snabbt leda till ett utbrott (Eriksson & Beckman, 2007). 

DAMP 

DAMP är en förkortning och står för Dysfunktion, Aktiveringskontroll, Motorik och 
Perception. En person som har svårigheter inom alla dessa områden har det som kallas svår 
DAMP. Det innebär då att individen har svårigheter inom ”Aktivitets - och 

uppmärksamhetskontroll, grovmotorik, finmotorik, perception, språk och tal” (Axengrip & 

Axengrip, 2003:9).   

ADHD med motoriska svårigheter används nu för tiden oftare än diagnosen DAMP, för att det 
anses motsvara samma förhållanden som DAMP innebär. Ett barns beteende beträffande 
diagnosen DAMP uppfattas många gånger som klumpigt och omoget. Koncentrations- och 
perceptionsstörningar är också vanliga. Dessa barn är för det mesta normalbegåvade men har 
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en viss tendens att ibland bete sig yngre i förhållande till vad de egentligen är (Eriksson, 
2008). 

Det man bör tänka på hos barn med DAMP är att: 

DAMP finns i olika svårhetsgrader lätt/måttlig till svår DAMP. Alla med DAMP har 
alltså inte svårt med samma saker. Därför måste behandling och stöd utformas efter 
varje enskild individ. Omgivningen bör tänka på att DAMP hos en person inte 
behöver yttra sig på samma sätt hos en annan person (Axengrip och Axengrip, 
2003:10).  

Orsaker till DAMP 
DAMP är av biologiska orsaker och någonting som spelar stor roll är de ärftliga faktorerna. 
Att gå i skola kan för dessa barn innebära en svårighet där de pedagogiska verksamheterna 
sällan är anpassade för barn med DAMP. Dessa barn märks mer idag än vad de tidigare har 
gjort i skolorna, vilket inte beror på att det är flera som har fått DAMP, utan på skolans 
inlärningsmiljö inte passar för de individer som har DAMP.  Det betyder inte att det är miljön 
i skolan som är orsak till funktionshindret (Eriksson, 2008). 
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3 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet i vårt arbete är att få en inblick i hur fyra pedagoger och en 
specialpedagog arbetar med barn i förskolan där misstanke om neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning föreligger. Samt hur den pedagogiska vardagen ser ut för dessa barn och 
vilka pedagogiska hinder som finns.  

 

Frågeställningar 
 

-Hur gör arbetslaget och specialpedagogen vid misstanke eller fastställd diagnos av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

-Hur arbetar pedagoger och specialpedagog för att inkludera alla barn i  förskolans 
verksamhet? 

-Hur ser de pedagogiska svårigheterna ut i arbetet med barn som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar? 
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4 Litteraturgenomgång 
Teorin och litteraturen i denna studie har starka samband till varandra. Litteraturen 
vidareutvecklar den teoretiska ansatsen och behandlar förskolans verksamhet, pedagogernas 
roll och de demokratiska styrmedel som den svenska förskolan ska sträva efter. Skolans 
inkluderande uppdrag nämns även i inledningen till detta arbete. 

Förskolans demokratiska grund 

Vi lever i en demokrati och Sveriges förskola och skola har ett demokratiskt uppdrag som alla 
pedagoger bör sträva efter. Läroplanen för förskolan betonar vikten av inkludering och en 
skola för alla. 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 
varje människas egenvärde [...] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 
barnen. (Lpfö 98:4) 

 

Även Barnkonventionen handlar om barns rättigheter. Alla barn ska ha rätt till lika värde, 

ingen ska diskrimineras eller behandlas illa. Oavsett vad barnet har för etnicitet, bakgrund 

eller om familjen är rik/fattig, har ett avvikande beteende eller en funktionsnedsättning ska det 

inte påverkan hur barnet behandlas. Alla har rätt till delaktighet i samhället. ”Det handlar om 

barnets bästa”, menar Barnkonventionen (Hellberg 1994, Artikel 3:8). 

Salamanca deklarationen antogs 1993 och är ett FN dokument som utfärdar regler om 
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättningar. Denna deklaration 
uppmanar att samhället ska se till att utbildning av personer med funktionsnedsättningar görs 
till en del av det allmänna utbildningsväsendet. Innan en deklaration antas förekommer också 
nationella möten. Det är ingen ”lag” utan en åsikt landet har sagt sig vilja arbeta efter. 
  

Genom att bekräfta varje enskild människas rätt till undervisning, så som den 
stadfästs i 1948 års allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och att 
förnya världssamfundets utfästelse vid 1990 års världskonferens om undervisning 
för alla i avsikt att säkerställa denna rättighet för alla, oberoende av individuella 
olikheter (Salamanca-deklarationen, 1996:9) 

 

Salamancadeklarationen tar upp varje barns grundläggande rätt till utbildning på sina egna 
villkor. Deklarationen uttrycker att barn i behov av särskilt stöd ska få tillgång att inkluderas i 
skolor. ”Vi är alla olika och vi lär på olika sätt. Var och en av oss har utifrån våra 
förutsättningar möjlighet att tutvecklas. Först när barnet sätts i centrum och undervisningen 

anpassas efter var och ens behov kan vi uppnå en skola för alla (Salamancadeklarationen 
1:2001:5). 

En skola för alla 
Själva begreppet en skola för alla lanserades år 1980 då grundskolans läroplan infördes. Vår 

skola idag är baserad på en demokratisk värdegrund, där delaktighet och gemenskap är 

centrala begrepp (Nilholm, 2006). Hjörne och Säljö (2008) beskriver att våra styrdokument 
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belyser om det verkligen är en skola för alla. Detta begrepp får olika betydelse beroende på 

hur man benämner det, vidare ställer författarna frågan: är det en skola för ALLA, eller är det 

EN skola för alla.  

Persson (2001) påpekar att en skola för alla har en inkluderande process i skolans verksamhet. 

Han förklarar vidare att begreppet en skola för alla innebär en stor utmaning för förskolan och 

skolan samt hos pedagoger för att skapa en verksamhet för att alla barn och elever ska få en 

meningsfull skolgång (a.a.). Idén bakom begreppet en skola för alla anges närmare i 

Salamancadeklarationen och innebär att alla barn ska vara delaktiga i skolans och förskolans 

miljöer. Vilket betyder en utmaning för skolans personal och pedagoger att det måste skapa 

förutsättningar att alla barn inom skolans ramar ska får en meningsfull och en likvärdig 

utbildning (Nilholm 2006).  

Vi är alla olika och vi lär på olika sätt. Var och en av oss har utifrån våra 

förutsättningar möjlighet att utvecklas. Först när barnet sätts i centrum och 

undervisningen anpassas efter var och ens behov kan vi uppnå en skola för alla 

(Salamancadeklarationen 1996:5). 

Paulsson och Stenberg (2010) beskriver att det är skolans miljö och pedagogernas arbetsätt 
som leder barnen till motivation och lust att lära samt en utveckling framåt. Stöttning, 
hjälpmedel och goda förutsättningar har en betydelsefull påverkan till barnens utveckling. En 
del barn behöver mer hjälpmedel, tid och stöd än vad andra barn behöver. Därför är det viktigt 
att pedagoger strävar efter att ge alla barn den hjälp och stöttning de behöver, för att det ska 
bli en så likvärdig och jämställd skola som möjligt. Det som Paulsson och Stenberg tar upp 
kan även kopplas till förskolan:  

Verksamheten ska anpassas till alla barnen 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. 
(Lpfö 98:5) 

Lpfö 98 tar upp att förskolan ska utforma ett livslångt lärande där trygghet ska prägla hela 
verksamheten dessutom ska förskolan vara rolig och lärorik för alla barn. Förskolans 
verksamhet ska utgå från ett helhetsperspektiv där alla barns behov tillgodoses samt en 
holistisk syn på, lärande och omsorg. Vilket då skapar En skola för alla i förskolans 
verksamhet? 

En skola för alla handlar dessutom om att skolans kompetenser bör sträva efter att möta varje 
barns olika förutsättningar och behov. Persson (2001) lägger vikten på att en skola för alla är 
en målsättning och en utveckling som pedagogerna bör sträva efter samt att den bör passa alla 
individer och dess förutsättningar. Persson menar på att skolgången ska vara lärorik för alla 
som deltar. Han betonar också att om det behövs extra stöd ska det ges tillgång till det, han 
anser att barnen ska stå i centrum för lärandet. Vilket också Nilholm (2006) förklarar och 
menar att om specialpedagog/speciallärare behövs kopplas in så ska det skapas utrymme för 
det. Han tar vidare upp om skolans ordning och struktur som ska anpassas och utformas efter 
barnens olikheter så att alla barnen kan delta i samma miljö. Han anser också att barn med 
särskilda behov ska inkluderas i klasserna, att inte barnets ska känna ett utanförskap utan vara 
delaktig i klassen. 
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I förskolan finns det också barn med speciella behov och förutsättningar och här är det viktigt 
att ge barnet en tydlig beskrivning och hjälpa barn framåt i sin utveckling, Det är viktigt att 
man i förskolan ser till alla barns behov och finns där för dem (Jenner 2004). Han förklarar 
vidare att man som pedagog skapar en trygghet tillsammans med barnen samt att det är viktigt 
att man lyssnar på vad barnen har att säga och ge dem bekräftelse. 

Stigsdotter  Ekberg (2010) skriver i sin avhandling om skolans miljö, vilken hon menar har en 
stor påverkan på människan, både hur barn och elever utvecklas och hur de lär. Elever och 
barn med sämre prestationsförmåga kan göra goda framsteg om de kommer till en skola som 
gynnar deras utveckling. Det har visats i en studie att om pedagogerna inte är med och stöttar 
och lyfter barnet i sin utveckling så försämras barnens motivation och en sämre 
prestationsförmåga skapas. Därför är det viktigt att pedagogerna stöttar barnet i sin utveckling 
så att motivationen och prestationsförmågan stärks. 

Eriksson (2008) belyser också att miljön är en viktig del för barn med särskilda behov. Dessa 
barn behöver ordning och struktur både i hemmet, på förskolan och i skolan för att hjälpa dem 
framåt i sin utveckling. En miljö som är stökig och rörig kan göra det värre för barn men 
särskilda behov och dess svårigheter. 

Normalitet och avvikelse   

En skola för alla hävdar Persson (2001) är ett begrepp där alla pedagoger ska utgå från varje 
barns enskilda förutsättningar och behov samt forma verksamheten därefter, inget barn ska ses 
som avvikande.  

Hjörne och Säljö (2008) anser att skolan ska vara tillgänglig oavsett barns individuella 
förutsättningar, deras behov och deras sociala bakgrund. De påpekar även att sedan 1800-talet 
har man arbetat med att få fram en skola som passar alla. Detta är tyvärr någonting som inte 
har uppfyllts helt ännu, eftersom diskussioner om de avvikande barnen ständigt sker. Barn 
med särskilda behov är de barn som inte riktigt klarat av att leva upp till de förväntningar som 
samhället präglas av. Detta belyser även skolverket (2002) som skriver att barn i behov av 
särskilt stöd ses i dagens samhälle som avvikande då det inte riktigt förstår eller klarar av att 
följa de normer och regler som finns. Skolverket betonar ytterligare att utan de normer och 
värderingar som samhäller är uppbyggt av hade ingen varit avvikande, pågrund av att alla är 
unika (eftersom man inte kan vara i sig själv). Skolverket menar på att alla ska få rätt till den 
hjälp och det stöd man behöver. Dagens samhälle är i behov av att hjälpa de barn som har ett 
avvikande beteende att klara av de normer och värden som finns. 

Vidare tar Hjörne & Säljö (2008) upp att det alltid kommer att finnas barn som är avvikande 
eller son inte passar in och barn som har lätt att identifiera sig med sin elevroll, att det finns 
och att det också alltid kommer att finnas barn med behov av stöd och har ett avvikande 
beteende. Einarsson (2009) belyser en annan form av avvikelse vilket är att bryta mot de 
normer och regler vi har i samhället. Vissa av de normer som finns i dagens samhälle är 
osynliga, detta tills någon med avvikande norm bryter mot dem. Ett exempel kan vara att äta 
med kniv och gaffel, detta är någonting vi inte reagerar på förrän någon bryter mot denna 
norm och börjar äta på något annat sätt. 

Gravander och Gravander (2002) anser att det i dagens samhälle finns olika pedagogiska 
arrangemang och grupperingar vilket innefattar segregering av olika slag. Segregering är till 
exempel när man delar upp eleverna i grupper utefter hur man tror att de klarar av målen, 
exempelvis, lättlärda i en grupp och svårlärda i en grupp. Det finns också andra uppdelningar, 
så som efter etniskt ursprung, ålder, kön, religion och språk. Då kan frågan sedan ställas, vad 
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är normalt och vad är avvikande. De påpekar också detta med segregering, han menar att 
pedagogerna delar in barnen i olika kategorier genom deras ”lärarspråk”. De talar om barnen 
som ”svaga”, ”medel” och ”starka” och detta utifrån vad barnen kan åstadkomma och deras 
lärande. Det Gravander och Gravander (2002) skriver angående att se barn som ”svaga”, 
”medel” och ”starka” kan också kopplas till vad Jenner (2004) tar upp i sin bok som belyser 
Pygmalioneffekten:  

Vad du säger om mig 
det du tror om mig 
sådan du är mot mig 
hur du ser på mig 
vad du gör mot mig  
hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!!  
(Jenner, 2004:35) 
 

Pedagogens roll i verksamheten 

 
Den pedagogiska verksamheten ska utgå från varje enskild individ och ha en helhetssyn på 
barnen. Verksamheten ska utgå från barngruppens behov och förutsättningar, deras intresse 
och lust till att lära. Att stimulera och motivera barn till utveckling och lärande är en viktig del 
i pedagogens uppgift (Pramling och Samuelsson, 2006).  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar. […] Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet (Lpfö 98:5).  

Pramling och Samuelsson (2006) menar också att det är viktigt att man som pedagog ser till 
barnens likheter och olikheter för att kunna bemöta alla barn på ett likvärdigt sätt. Förskolan 
ska vara en trygghet för alla barn som deltar. Det är viktigt att pedagogerna ser till barnets 
möjligheter istället för dess hinder. För att på så sätt se barns olikheter och deras behov är det 
lättare för pedagogerna att stötta och utmana barnen efter deras förutsättningar. 

Som pedagog är det viktigt att lära känna barn med speciella behov, för att ge dem 
möjligheter till en rättvis inlärning. En del barn kan ha svårt att tolka och ta in information, då 
är det bra att som pedagog hjälpa barnet och visa vilket lärande som de bör fokusera på. 
(Hällström, 2004). Duvner (1998) förklarar i sin text att det är betydelsefullt att träna upp 
koncentrationen hos dessa barn, samt att lära in under korta perioder för att senare kunna 
utveckla tiden efter barnets förutsättning och inlärningsförmåga. Författaren menar vidare att 
barn med speciella behov behöver ordning och struktur, att pedagogerna bör ge en positiv 
feedback till barnen är någonting som är viktigt för att öka deras motivation.  

Pramling och Samuelsson (2006) menar att pedagogernas uppgift är att se till att alla barn 
utvecklar en kommunikativ förmåga, en bred social kompetens, en förståelse för olika 
innehåll och fenomen samt en lust att lära. Pedagogerna ska se vad barnen har med sig i sin 
”ryggsäck”, så att det kan lägga upp och planera en bra och meningsfull verksamhet för alla. 
Pedagogernas uppgift är också att tillsammans med barnen skapa och utveckla deras olika 
förmågor till en lärande situation. Pedagogens roll är att de ska vara där för barnen, både i 
lyssnandet och i skapandet. Pedagogen ska tillsammans med barnet hitta den kunskapsnivå 
barnet ligger på och vad han/hon behöver för stöttning genom sin utveckling menar Pramling 
och Samuelsson. 
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Johansson (1988) understryker att grunderna i förskolans pedagogik är att skapa omsorg och 
trygghet som gynnar den pedagogiska utvecklingen och inlärningen. Det är också viktigt att 
skapa en helhetssyn för barnets identitetsutveckling, uppväxtmiljö och barnens kompetens. 
Pedagogernas roll är att ge barnen stöd och hjälp i deras utveckling och inlärningsförmåga 
samt hjälpa till att skapa en identitet och kompetens för barnen till att klara olika delar i livet. 
Förskolan har en sort ansvar när det gäller barn som behöver särskilt stöd. Durnik och 
Tranquist (2012) påpekar att det pedagogiska perspektivet innefattar att det inte finns något 
färdigt material om hur en pedagog ska lägga upp sitt arbete i verksamheten. Författarna 
menar att varje individ är olika och har olika förutsättningar som måste tillgodoses. Det krävs 
andra strategier för att tillmötesgå barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att ge 
dem ett lärande som är hanterbart och meningsfullt. De menar också att ”den utmaning det 
innebär att inte ha färdiga svar på svåra frågor är det som karaktäriserar det pedagogiska 

arbetet” (Durnik & Tranquist, 2012: Pedagogiska perspektivet. Philips (2012) anser att det är 
viktigt att man som pedagog uppmärksammar barnens olikheter, alla barn är olika och unika 
på sina egna sätt och därför är det viktigt att man som pedagog uppmuntrar detta hos barnen . 
Hon tar också upp att i dagens samhälle finns det barn med olika avvikande beteende. Det är 
viktigt som pedagog att se till alla barnen och att vara där och hjälpa barnet i dess utveckling. 
Märker pedagogerna att det finns ett avvikande beteende i barngruppen är det viktigt som 
pedagog att vara där för barnet, att observera och tar reda på vad det är som gör att barnet har 
ett avvikande beteende samt hur verksamheten kan stötta och hjälpa barnet. Att göra ett 
återgärdsprogram är inte det viktigast för barnets utveckling. Att hjälpa och stötta barn 
innefattar allt från praktisk hjälp, tid samt att visa viljan att lyssna på barnet. 

Eftersom förskolan är en av de första samhällsinstitutioner där barnet tillbringar 
mycket tid, är det ofta här man upptäcker avvikelser och tar beslut om åtgärder. 
Därför är det viktigt att personalen på förskolan har kunskap och vet hur de ska 
agera om de tycker att ett barnens avvikande beteende bör tars på allvar. Här är 
föräldrakontakt det allra första steget (Philips, 2012:39). 

Philips (2012) tar upp att vårdnadshavarna är de som står barnet närmast. Genom en god 
kontakt mellan hemmet och förskolan skapas det en trygghet för barnet och hemmet. Att 
kunna samverka gemensamt och kunna förmedla vad som hemmet gör för att utveckla och 
lära barnet och vad förskolan strävar efter för mål, viket skapar ett fungerande samarbete för 
barnets utveckling. En del vårdnadshavare känner en trygghet i att ha en god relation till 
förskolans personal. Samtidigt finns det vårdnadshavare som inte finner ett syfte till varför 
man ska ha en vardaglig kontakt till förskolan utan lämnar barnen och går. Detta är inget 
pedagogerna kan styra utan det är upp till vårdnadshavarna. Det som förskolan kan göra är att 
behandla alla lika. Det är inte alltid kemin fungera mellan hemmet och förskolan, men man 
som pedagog måste alltid se till barnets bästa. 

Samverkan är en viktig del i förskolan arbete, läroplanen för förskolan 1998 menar att 
förskolan och hemmet gemensamt ska vara där för barns bästa och stärka barnen i sin egen 
utveckling och deras lärande. ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö 
98:13). 

Vårdnadshavare till barn med särskilda behov har oftast kontakt med barnpsykologer, 
specialpedagoger och läkare. Dessa är till för att stötta och hjälpa barnet i sin vardag 
tillsammans mellan hemmet och förskolan. På grund av att barnet tillbringar en större del av 
sin tid på förskolan är det av större vikt att samverkar med hemmet kring de olika personer 
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man har speciell kontakt med och hjälper barnet framåt i sin utveckling. Den allra viktigast 
kontakten är mellan förskolan och hemmet menar (Philips, 2012). 

Teoretiska ansatser/sammanfattning 

I vår studie tar den teoretiska delen utgångspunkt i en skola för alla och den svenska 
läroplanen som har som mål att skapa en demokratisk värdegrund för alla som deltar i den 
svenska förskolan/skolan. I detta uppdrag ingår att alla pedagoger ska bemöta och hjälpa alla 
barn/elever efter de förutsättningar och behov som krävs. I en skola för alla ska det finnas en 
inkluderande process i all verksamhet och man ska sträva efter att få alla att känna gemenskap 
och delaktighet. Det är viktigt att anpassa undervisningen och inlärningen efter varje barns 
enskilda behov och förutsättningar. Skolverket (2002) uppmärksammar barn med avvikande 
beteende och framhåller att alla ska ses som jämlika i samhället. Det är viktigt att man som 
pedagog uppmanas och får stöd och hjälp att inkludera alla barn i skolverksamheten. Pramling 
och Samuelsson (2006) skriver att det är viktigt för pedagoger att lära känna de olika barnen 
som finns i barngruppen för att på detta sätt få en bättre kunskap om hur varje barn lär på 
bästa sätt och hur man kan vara där och hjälpa barnet framåt i sin utveckling.  

Johansson (1988) tar upp att grunderna för pedagogisk utveckling och inlärning i förskolan är 
omsorg och trygghet och att pedagogen ska finnas där för barnet för att lyssna och uppmuntra. 
Ekberg (2001) och Eriksson (2008) belyser båda att skolan och förskolans miljö har en stor 
betydelse för inlärningen hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de 
beskriver att barn behöver struktur och ordning för att kunna lära. Det har visats i studier att 
om pedagogerna inte medverkar tillsammans med barnen och stöttar och hjälper försämras 
barnens prestationsförmåga och motivation. Avslutningsvis vill vi ta upp vikten av de 
demokratiska aspekter som vårt samhälle vilar på och där trygghet och en jämställdhet ska 
skapas för alla individer i samhället.  
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5 Metod 
I denna del kommer vi ta upp metodval, urval, genomförande av undersökning, tillförlitlighet, 
bearbetning och analys, etiskt förhållningssätt och metodkritik. 

Metodval 
Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer förekommer. 
Semi-strukturerade intervjuer innebär att man går in på djupet av innehållet. Det innebär att 
inga färdiga svar finns, utan att man tillsammans med informanterna kan föra ett samtal och 
en diskussion kring frågan och intervjupersonen har en frihet att svara på sitt egna sätt, att de 
får tolka och resonera fritt (Bryman, 2002). Vi hade som tanke att utgå från en kvalitativ 
metod är att intervjun blir mer personlig och man kan då tillsammans med informanterna föra 
ett samtal och en diskussion. Vi ville få en djupare förståelse utifrån pedagogernas arbetssätt 
och deras perspektiv.  

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden härstammar från en vetenskaplig metod som är humanistisk, detta 
innebär att tolkningar blir ett centralt begrepp (Starrin och Svensson, 1994). Carlsson (2012-
11-20) belyser på sin föreläsning att hermeneutisk ansats innebär att man kommer 
informanterna närmare in på djupet, och får veta hur de tänker och känner. Vidare menar hon 
att ansats är en grundläggande vetenskaplig fråga samt ett ställningstagande som påverkar hur 
forskningsprocessen genomförs. Hermeneutisk ansats innebär att man går från helhet till 
delar, man tolkar, förstår och skapar sig en förståelse, samt att försöka finna ett samband/röd 
tråd mellan dessa utgångspunkter för att få en förståelse kring det undersökta. Hon förklarar 
vidare att den kvalitativa ansatsen ”syftar till djupare kunskap och förståelse om människors 
tankar, idéer föreställningar, uppfattningar, beteende och mönster” (2012-11-20). Starrin & 
Svensson (1994) nämner i sin text att målsättningen för en kvalitativ intervju är att fastlägga 
och identifiera bristande eller ännu inte känd fakta, samt dess egenskaper med hänsyn till 
strukturer, variationer och processer. 

Urval 
Vi valde att vända oss till förskolor som vi kommit i kontakt med under vår utbildning och 
som vi visste hade haft barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom 
verksamheten. Vi har varit på två förskolor där vi har fått ta del av pedagogernas och 
specialpedagogens erfarenheter och tankar kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
De förskolor som besöktes ligger i en större stad och den pedagogen vi hade mailkontakt med 
arbetar på en mindre förskola ute på landsbygden. Samtliga pedagoger arbetar med barn i 
åldrarna 4-5 år. De pedagoger vi har intervjuat är alla examinerade förskollärare och 
specialpedagogen har en utbildning inom specialpedagogik. Genom intervjufrågor (bilaga 1 
och 2) vi ställde till specialpedagogen och pedagogerna fick vi reda på hur vår studie ger sig 
uttryck i förskolans verksamhet. Vi tog kontakt med pedagogerna och specialpedagogen via 
telefon och mail. Från början hade vi i åtanke att utföra endast gruppintervjuer med 
pedagogerna på de olika förskolorna, men på grund av för stora barngrupper och för liten 
arbetsstyrka så gick inte det att genomföra med alla.  

Genomförande av undersökningen/ tillvägagångssätt 
I vår studie har vi genomfört tre intervjuer, med en specialpedagog och fyra pedagoger. En av 
intervjuerna var en gruppintervju där vi intervjuade två pedagoger samtidigt, de andra 
intervjuerna vi har utfört har bestått av en intervjuperson i taget. En av pedagogerna har vi 
haft mailkontakt med.  
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För att kunna genomföra intervjuerna på ett fördjupat sätt är det viktigt att ha en förkunskap 
inom ämnet. Detta fick vi genom vår bakgrund och litteraturgenomgång. Att ha den 
förkunskapen inom området gjorde att kunde svara på de oklara frågorna som informanterna 
hade, och att vi kunde ställa följdfrågor på det som uppkom. Johanson (2008) påpekar att det i 
mötet med informanterna är viktigt att ha en förförståelse av kunskapen man delger dem. 
Författaren delger också att det är viktigt att ha denna kunskap för att kunna utveckla 
intervjun och ställa följdfrågor. 

Vid bokning av intervju tog vi hänsyn till informanternas önskan angående tid och plats, och 
utgick utifrån de tider som passade dem bäst för barngruppen. Vi skrev ihop lämpliga 
intervjufrågor som speglade vårt syfte och våra frågeställningar för att få givande svar till vår 
undersökning. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats där vi kunde prata ostört 
med informanterna i cirka 30-50 min. Intervjuerna genomfördes med diktafon för att vi skulle 
kunna fokusera oss på pedagogerna och deras olika svar. En fördel är med inspelning är att 
det är lätt kunna gå tillbaka, lyssna och reflektera över samtalet, men också för att få en hjälp 
till senare tolkning av intervjuerna. Einstein (2008) tar upp i Dalens bok om inspelning av 
intervjuer att det är ”viktigt att få med informanternas egna ord”.  Han anser att det är viktigt 
att kunna gå tillbaka, kunna tolka och analysera intervjuerna för att kunna använda sig av de 
viktigaste delarna. Detta konstaterar även Kvalé och Brinkman (2009) och påpekar att genom 
inspelning kan man lätt gå tillbaka och tolka informationen.  

Tillförlitlighet  
Validitet (sanning) och reliabilitet (verklighet) används inom kvalitativ forskning för att 
granska undersökningens kvalité (Bryman, 2002). För att få en så pass trovärdig och 
tillförlitlig information som möjligt använder man sig av begreppet reliabilitet. Med validitet 
menas med att man understyrker och ifrågasätts om undersökningen verkligen är 
sanningsenliga eller inte (Stukát, 2005).   
 
Det vi ville få fram genom den här studien var att få en inblick i pedagogernas verksamhet, 
hur de arbetar med barn som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att 
få en så pålitlig och trovärdig intervju har vi intervjuat examinerade förskollärare som arbetat 
i några år samt att vi har spelat in intervjuerna för att komma ihåg en korrekt information som 
möjligt. Specialpedagogen som vi har intervjuat har en utbildning inom specialpedagogik och 
en påbyggnadskurs inom barn med läs och skriv svårigheter. Eftersom vi endast valt att utföra 
intervjuer tillsammans med utvalda pedagoger har vi fått reda på hur det ser ut specifikt på 
några förskolor, och ingen generell helhetsbild över alla förskoleverksamheter. Vi anser att de 
svar vi har fått av informatörerna är sanningsenliga eftersom vi tidigare funnit liknande fakta i 
litteraturen.  

Bearbetning och analys 
När vi gjort en intervju valde vi att sätta oss ner och transkribera materialet direkt, för att 
fortfarande ha en sådan klar bild som möjligt om vad som hade sagts. Vi satt tillsammans och 
transkriberade intervjuerna för att båda skulle kunna ge en så korrekt text som möjligt av vad 
som sagts. Att transkribera intervjuerna var mer tidskrävande än vad vi trott, men tillslut kom 
vi fram till ett bra resultat att använda oss av i resultat och analysdelen som vi sedan satte oss 
för att skriva ihop dem till en helhet. När vi satt och gjorde transkriberingen upptäckte vi att 
det fanns ganska många kopplingar mellan den teoretiska forskningen och vår empiriska 
undersökning. När vi kände oss färdiga med resultatdelen gick vi igenom den tidigare 
forskningen för att hitta lämpliga kopplingar till vårt resultat. Vi tog delar från alla intervjuer 
och skapade tillsammans en helhet mellan intervjuerna.  
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Etiskt förhållningssätt 
Under vår undersökning har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. 
Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi har informerat om vårt syfte med 
undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och att de under intervjun har rätt till att 
avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innefattar att vi har fått ett godkännande av samtliga 
pedagoger och specialpedagog att intervjua dem, samt att vi också försäkrade oss om att det 
var okej att vi spelade in intervjun för att inte missa viktig information. De har själva bestämt 
om de vill medverka och vilka frågor de vill svara på samt hur pass ingående de vill svara på 
frågorna. Under arbetets gång var vi tidigt medvetna om att det var intervjuer vi skulle utföra. 
På så sätt kunde vi tidigt fråga pedagogerna och specialpedagogen om intervjutillfälle och ge 
information om studiens syfte. Konfidentialitetskravet har att göra med offentlighet och 
sekretess. Detta innebär att intervjupersonernas identitet och förskolans namn avidentifieras 
samt att deras personuppgifter och arbetsplats inte kommer att spridas till obehöriga. Innan 
intervjuerna var vi tydliga med att framföra sekretessen. Nyttjandekravet handlar om att de 
insamlade materialet inte kommer att användas till andra avsikter än denna vetenskapliga 
studie.  

Metodkritik 
En förtjänst med den kvalitativa forskningsmetoden är att de semistrukturerade intervjuerna 

ger alla informanter en likvärdig möjlighet att svara på samma frågor, att svaren kan bli olika 

utefter erfarenheter och arbetssätt. Genom den semistrukturerade intervjumetoden kan svaren 

på frågorna bli spontana och öppna. På detta sätt kan intervjuerna bli djupare och mer 

intressanta men också mer svårtolkade. Forskare kan få en bredare kunskap inom det ämne 

man undersöker. 

De svagheter som finns i en kvalitativ forskningsmetod är att det är svårt för forskaren att 

förhålla sig korrekt till det som sagts under intervjuerna (Stukát, 2005). Bryman (2002) tar 

också upp en nackdel med den kvalitativa forskningen och menar då att ”[…] kvalitativa 

resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om 

vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de 

etablerar med undersökningspersonerna.” (2002:269). Han menar vidare att eftersom en 

kvalitativ forskare inleder på ett relativt öppet sätt till att börja med och så småningom senare 

går in på och begränsar frågeställningarna kan det för mottagaren bli svårt att förstå varför just 

författaren av forskningsrapporten valt just detta specifika ämne. 

Denscombe (2009) konstaterar också att den kvalitativa intervjumetoden har både för- och 
nackdelar. Fördelarna är att intervjumaterialet har starka kopplingar till hur det ser ut i 
verkligheten och är i det flesta fall mer djupgående och mer detaljerade än vad som 
framkommer i kvantitativa studier. Beroende på forskarnas tolkningsförmågor och olikheter 
finns det flera olika möjligheter och förklaringar på det som yttrar sig i det uppnådda 
resultatet. Det kan också framstå som negativt eftersom forskarnas egna uppfattningar och 
tolkningar oftast då speglas i resultatet. 
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6 Resultat 
I följande kapitel kommer vi att sammanställa resultatet från de intervjuer vi genomfört. Vi 
kommer även efter varje kapitel göra en analysdel utifrån det vi fått ta del av under 
intervjuerna. Pedagogerna och specialpedagogen vi intervjuade använde sig av begreppet 
Föräldrar men i vår studie har vi valt att använda oss av beteckningen Vårdnadshavare. 

Misstanke, arbetssätt, observation och stöd  
  

Många gånger är det så att man har en aning och en känsla av att det är något som 
inte känns helt rätt, så är man ganska osäker på den där känslan eller kan den där 
känslan vara rätt. Sen är det ganska svårt att prata med föräldrarna och att vara rak 
om den där känslan till för föräldrarna  

Detta säger en av pedagogerna under gruppintervjun. Alla pedagoger som intervjuats menar 
att de först diskuterar i sina arbetslag, där de tillsammans samtalar angående barngruppen och 
alla får säga sin åsikt och sin bild av barnet eller barn som är avvikande och som man 
misstänker är i behov av stöd . Uppkommer det då att pedagogerna tillsammans sett ett 
avvikande beteende hos ett barn gör de på följande sätt, en av pedagogerna uttrycker att: ”Vi 
observerar barnet i olika situationer över hela dagen på förskolan, för dagbok och ’kollar 

efter’ avvikande beteenden”  

När pedagogerna i arbetslaget har observerat och misstänker en ”diagnos” eller att det är 
någonting som inte stämmer så som ett avvikande beteende, då förs en dialog med 
förskolechefen om hur man ska gå vidare. Samtliga pedagogerna påpekar att det är 
förskolechefens uppgift att kolla upp de ekonomiska förutsättningarna och tillkalla resurser 
och/eller specialpedagog. Resurser kan vara allt mellan mer tid i barngruppen för någon 
pedagog eller mer hjälpmedel i form av material. 

Pedagogerna förklarar att när/ om specialpedagog tillkallats så kan hon/han antingen komma 
in och titta på barngruppen i helhet, eller så kan specialpedagogen titta på ett specifikt barn. 
Oftast sker observationen i grupp först. 

De påpekar också att vid observation i hela barngruppen krävs inget medgivande från 
vårdnadshavare, men vid enskild observation av ett specifikt barn krävs ett godkännande av 
vårdnadshavare. Innan specialpedagogen kopplas in vid specifikt barn måste vårdnadshavarna 
först bli informerade och medvetna om pedagogernas misstankar. En av pedagogerna nämner 
att när specialpedagogen är och observerar i hela barngruppen så ser hon oftast det barnet 
pedagogerna misstänker utan att pedagogerna behöver peka ut barnet. Hon tar vidare upp att 
stöd och resurser av specialpedagog sätts igång fort vid misstanke av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. En pedagog uttrycker sig att ”Vi har en specialpedagog som vi bollar 
ganska mycket med och tar hjälp av”  

Pedagogerna förklarar också att vårdnadshavarna också själva kan söka stöd och hjälp från 
BVC, som också kan göra kontroller och tester på barn. Specialpedagogen nämner att 
pedagogerna måste fylla i en blankett (bilaga 3) innan eventuell observation. Pedagogerna får 
fylla i ärendet gällande det specifika barnet, där en förklaring av pedagogernas misstankar 
kring barnet ges, för att specialpedagogen ska veta vad som bör observeras. De fyller även i 
om det har gjort någon återgärd tidigare i verksamheten, om vårdnadshavarna är informerade, 
samt gällande det önskade stödet. Denna blankett går först till förskolechefen för 
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godkännande när det gäller resurser och ekonomin och sedan vidare till specialpedagogen. 
Specialpedagogen uttrycker ”Det är förskolechefen som ger mig uppdraget” 

Analys:  

Utifrån alla intervjuerna kan vi tydligt se att pedagogerna i arbetslagen är samspelta med 
varandra och att de arbetar tillsammans. Är det något som är oklart så tar de upp det med alla i 
arbetslaget. Vi kan också konstatera att alla pedagoger är nöjda med den kontakt de har med 
specialpedagog och förskolechefen när det gäller barn med misstanke av neuropsykiatrisk 
funktions nedsättning. Philips (2012) påpekar att när pedagogerna upptäckt ett avvikande 
beteende hos ett barn är det viktigt att man är där för barnet och tar reda på vad som är 
orsaken till beteendet samt hitta olika hjälpmedel och stötta barnet.  Det som Philips (2012) 
tar upp angående att man ska vara där för barnen, kan vi tydligt se att pedagogerna som vi 
intervjuat strävar efter. I vår studie har det framkommit att förskolechefen alltid är inkopplad 
och delaktig när det gäller barn som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Arbetssätt som skapar en meningsfull verksamhet samt specialpedagogens stöd 

och hjälp 
Pedagogerna uttrycker som vi tigare nämnt att man ska vara där för barnen för att de ska få en 
meningsfull verksamhet, en av pedagogerna säger att ”det är barnen vi är där för”. En av 
pedagogen under gruppintervjun förklarar vidare att de arbetar mycket med det sociala 
samspelet mellan barn i leken, där barnens utryck av olika känslor är betydelsefulla. Så som 
att vara aggressiv eller glad, ledsen eller besviken. Genom att barnen ska kunna förstå 
varandra och känna av hur kompisarna mår och känner sig. Pedagogerna arbetar vidare att 
lära känna barnen. De menar att vissa barn kan vara tystlåtna, utåtagerande eller ha 
svårigheter med språket, då är det viktigt att man ser till alla barn och deras olikheter för att 
hjälpa dem menar pedagogerna.  

Pedagogerna som vi intervjuat förklarar att de arbetar med olika modeller utefter barnens 
förmåga och behov. De menar vidare att de arbetar med bildschema, tecken som stöd, i både 
talet och i språket, och poängterar att det är närvarande genom att lyssna och bekräfta barnen. 
Det är viktigt att ge tydliga instruktioner till alla i barngruppen. Ser man att något barn inte 
förstår kan man rikta sig till barnet och förklara en extra gång. De flesta av intervjupersonerna 
tar upp att det är viktigt med ordning, struktur och trygghet för barn med särskilda behov. En 
pedagog uttrycker att ”Det är inte barnen man ska ändra på utan det är verksamhetens 
förutsättningar för att hjälpa barnet framåt i sin utveckling”.  

Specialpedagogen instämmer med det som pedagogerna sagt och tar vidare upp att trygghet är 
det viktigaste för alla barn och speciellt för barn med särskilda behov. Hon förklarar vidare att 
om det finns en misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det vara så att barnet 
inte förstår bilder i ett bildschema. Om detta uppstår gör pedagogerna om bildschemat till ett 
mer konkret schema menar specialpedagogen och berättar vidare att "Vi visar konkret med en 
leksak att vi ska leka. Så småningom lär sig barnen tolka bilderna och kan se vad som ska 

hända och var man ska leka för någonstans”. 

Pedagogerna förklarar att specialpedagogen först gör en grundlig observation på det enskilda 
barnet och sedan i hela barngruppen för att se hur barnet fungerar i grupp samt i olika 
situationer så som vid på klädning, matsituationer, i leken och så vidare. De berättar att 
specialpedagogen gör en helhetsobservation som han/hon tillsammans med pedagogerna i 
arbetslaget går igenom. Specialpedagogen uttrycker sig ”så här var det när jag 

observerade…” och arbetslaget kan sedan uttrycka sig i hur det brukar se ut i verksamheten.  
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Hon förklarar vidare att hon ibland också får förfrågan av pedagogerna att observera dem i sitt 
arbetssätt i barngruppen, hon menar vidare att ”Jag hjälper pedagogerna, det är ju 
pedagogisk hjälp jag ger som specialpedagog”. 

Specialpedagogen berättar att hon handleder pedagogerna regelbundet och reflekterar 
tillsammans över den aktuella situationen. Hon berättar att pedagogerna har reflektionstid 
tillsammans i arbetslaget och under den tiden kan specialpedagogen delta och diskutera hur 
verksamheten har fungerat sen sist, samt leda gruppen framåt.  

Specialpedagogen nämner att det finns en specialpedagogsgrupp som består av de 
specialpedagoger inom kommunen som är inriktade mot förskola. Denna grupp träffas 
ungefär två gånger per termin och gör då gemensamma handlingsplaner över arbetets 
upplägg. Detta bidrar till att formen av det kommande arbetet formas på liknande sätt i hela 
kommunen, men innehållet ändras beroende på barnens förutsättningar och behov. Denna 
grupp fungerar som ett stöd och hjälp för specialpedagogerna. Specialpedagogen tar upp att 
alla specialpedagoger är inriktade och olika bra på specifika områden, så därför är kontakten 
med andra specialpedagoger viktig.  

Under intervjun med specialpedagogen sa hon också att: 

Jag har också bra kontakt med förskolchefen som har det stora ansvaret. Hon har ju 
koll på alla barnen. Allt går genom henne och när jag skriver handlingsplaner så ska 
hon godkänna det. Sen går det tillbaka till pedagoger och föräldrar. Så vi har ganska 
mycket kontakt. Det ser olika ut men där jag jobbar så har vi det så. 

Alla informanter tar upp att vid eventuell misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
gör man en handlingsplan (bilaga 4) på barnet där man tillsammans, pedagoger och 
specialpedagog, gör en översikt över barnets behov och förutsättningar. Pedagogerna fyller då 
i gällande barnens bakgrund, nulägesbeskrivning, vad som fungera bra och mindre bra i 
nuläget, samt strävansmål/delmål man vill uppnå. Hur man ska gå tillväga för att hjälpa och 
stötta barnet, samt att stärka barnet i sig själv. Mot slutet görs sedan en utvärdering/ 
uppföljning tillsammans med vårdnadshavare, pedagogerna och specialpedagog hur det har 
gått för barnet och eventuellt styrka delmål i handlingsplanen som redan är uppnådda. 
Pedagogerna understryker också att om inte vårdnadshavarna vill ha kontakt med 
specialpedagog så kan inte pedagogerna göra någonting. 

Analys: 

Det har tydligt framkommit i vår studie att pedagogerna tycker att det är viktigt att se till alla 
barns behov och förutsättningar genom att skapa en trygg miljö och en 
meningsfullverksamhet. Vi kan konstatera att pedagogerna tycker att alla barn är olika, har 
olika behov och behöver olika tid och hjälpmedel. Tidigare i vår text har vi belyst vad 
Karlsson (2009) skrivit om ADHD där hon anser att det är viktigt att se och uppmärksamma 
alla barnen oavsett deras styrkor och svagheter och man som pedagog ska kunna se barns 
hinder och göra om hindren till möjligheter. Durink och Tranqust (2012) betonar också vikten 
av barns olikheter och likheter och skriver att det är viktigt att se alla barn som en egen 
individ, och att det krävs olika inlärningsmetoder för att tillmötesgå alla. Att det inte finns 
färdigt skrivet material som passar alla. Flera pedagoger tydliggör att specialpedagogen gör en 
observation i barngruppen eller på enskilt barn och att de sedan tillsammans diskutera och 
analysera barnets avvikande beteende och hjälpa barnet i dess utveckling. 
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Det är inte barnen som pedagogerna ska ändra på om det upptäcker ett avvikande beteende 
utan det är verksamheten som ska anpassas utefter alla barnens förutsättningar och behov, 
vilket är någonting som pedagogerna strävar efter (Philips, 2012).    

Pedagogiska svårigheter och hinder samt hjälpmedel i verksamheten 
Alla pedagogerna och specialpedagogen uttryckte sig om att ont om tid, begränsad ekonomi, 
otillräckligt med personal och resurser är olika hinder som försvårar förskoleverksamheten. 
Dessutom förklarar pedagogerna att det är allt för stora barngrupper så det är svårt att hinna 
med alla barn som mycket man önskar. Finns det barn i barngrupperna som har behov av 
särskilt stöd på olika sätt kan det vara svårt som pedagog att ge alla barn den enskilda tiden de 
behöver. Så här uttrycker sig en pedagog: 

Det är bättre att dela upp gruppen i mindre grupper, för att skapa en mer 
strukturerad verksamhet som gynnar alla barnen. Det är bättre att en pedagog 
avsätts för ett barn som behöver extra stöd, än att alla barn ska behöva bli 
drabbade. Ett barn som är ”stimmigt” stimmar oftast upp hela barngruppen. 

Samtliga pedagoger tycker att de får den hjälp och det stödet de behöver av förskolechefen 
och specialpedagog. De tycker det finns tillräckligt med hjälpmedel som man kan använda sig 
av men att otillräckligt med tid och förstora barngrupper är negativt.  

Analys: 

Det har tydligt framkommit i vår studie att pedagogerna tycker att barngrupperna är för stora 
och att de skulle vilja arbeta i mindre grupper för att lättare kunna se och höra alla barn. 
Någonting som vi kan urskilja i vårt resultat är att pedagogerna konstaterar att det behövs en 
tydlig ordning och struktur för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nilholm 
(2006) belyser detta och menar att det är viktigt att skapa en ordning och struktur för alla 
barn. Han påpekar också att barn med särskilda behov ska inkluderas i verksamheten och att 
man ska sträva efter att ingen känner ett utanförskap och att verksamheten ska vara en skola 
för alla. Är det något eller några barn som är i behov av speciallärare ska det finnas möjlighet 
till att få denna hjälp. Ett tema som blir synligt i vår undersökning är att pedagogerna anser att 
en specialpedagog ska bli insatt i verksamheten. Är det något eller några barn som är i behov 
av speciallärare ska det finnas möjlighet till att få denna hjälp. 

Förskola – hemmet/specialpedagog, uppföljning 
Pedagogerna menar att kontakten mellan hemmet och förskolan beror på vårdnadshavarna och 
hur mycket de vill samarbeta. Pedagogerna säger ytterligare att man har utvecklingssamtal en 
gång per termin. Finns behovet av mer kontakt och möten gällande barnet, från 
vårdnadshavarna sida, finns det möjligheter för det. Hur vårdnadshavarna ser på barnets 
eventuella behov av särskilt stöd ser olika ut beroende på familj. En del tar till sig hjälp och 
förstår svårigheten hos barnet samtidigt som en del inte vill se barnets svårigheter. ”Vill inte 
vårdnadshavarna uppmärksamma barnets avvikande beteende går det inte att göra någon 

handlingsplan och hjälpa barnet” menar specialpedagogen. 

De flesta intervjupersonerna förklarar att en gjord handlingsplan på barnet alltid måste följas 
upp med hjälp av specialpedagogen. De berättar att pedagoger, vårdnadshavare och 
specialpedagog tillsammans går igenom barnets utveckling efter den handlingsplan som 
gjorts. Man kollar då igenom vad pedagogerna har haft för ansvar att genomföra och hur 
barnet har utvecklats under denna tid som brukar vara cirka en månad. Detta kan variera från 
handlingsplan till handlingsplan samt beroende på barnets behov och förutsättningar. 
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Jag som specialpedagog arbetar inte mot föräldrarna, mitt uppdrag ligger i att arbeta 
mot pedagogerna, BVC har i uppdrag att arbeta mot hemmet. Och de har ju en 
habilitering att vända sig till. Dom har uppdraget mot hemmet. Så jag har inte i mitt 
uppdrag att arbeta mot föräldrarna. Jag är där för pedagogerna. Sen kan jag ju såklart 
vara delaktig när det gäller samtal med föräldrarna men då är det pedagogerna jag 
stöttar. 

Vidare berättar specialpedagogen att vårdnadshavarna ska veta om att specialpedagogen finns, 
vilket pedagogerna ska tala om för vårdnadshavarna innan ett eventuellt samtal. 
Vårdnadshavarna ska vara medvetna om att pedagogerna söker hjälp och stöd. En del 
vårdnadshavare vill ha mer kontakt och en del vill ha mindre, och det kan även hända att de 
ringer och kontaktar specialpedagogen under observationstiden. Specialpedagogen tar vidare 
upp att vårdnadshavarna egentligen ska söka stöd hos BVC och BUP. 

Specialpedagogen förklarar också att hon och pedagogerna jobbar tillsammans som ett team 
och finns till för att stötta och hjälpa varandra. Det är olika verksamheter, men de jobbar 
tillsammans som en gruppverksamhet.”Förskoleverksamheten handlar inte om ett barns 
specifika träning, utan det är en gemensam verksamhet. Har barnen behov av särskilt stöd så 

ska de ju få det. Det står ju i läroplanen för förskolan”.  

Under samtalsintervjuerna som genomfördes togs frågan om vårdnadshavarnas angelägenhet 
av att få reda på en fastställd diagnos på barnet upp. De svar som då uppkom var att det helt 
beror på vårdnadshavarnas engagemang och vilja att hjälpa barnet. Vissa vårdnadshavare vill 
inte alls se att deras barn är avvikande och förnekar pedagogernas oro men en del 
vårdnadshavare vill stötta sina barn. Specialpedagogen tar upp att vårdnadshavarna är olika 
angelägna om att hjälpa sitt barn så mycket som möjligt. ”Finns det hjälp så är det klart att 
de vill ha den hjälpen som går att få”. Hon menar vidare att det är väldigt olika beroende på 
hur vårdnadshavarna är och vilken insikt man har kommit till i problemet. Beroende på hur 
många man är i familjen, om barnet har syskon kanske man har stött på problemet innan eller 
ser en skillnad på barnen. Exempel kan vara att syskonet utvecklas på ett annat sätt. Då kan de 
uppstå en diskussion mellan hemmet och förskolan hur de tillsammans ska gå tillväga, för att 
hjälpa och följa barnet i dess utveckling framåt. 

Avslutningsvis berättar specialpedagogen att fastställande av neuropsykiatrisk diagnos, hos 
barn eller vuxna alltid måste göras av legitimerad läkare eller psykolog. 

Analys: 

I vår undersökning har vi kommit fram till att alla intervjupersonerna beskriver att kontakten 
mellan hemmet och förskolan är viktig del för barnet och dess utveckling. Samtliga pedagoger 
förklarade att kontakten mellan vårdnadshavare och förskolan är betydelsefull för barn med 
en funktionsnedsättning, för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa barnet framåt i sin 
utveckling. Samverkan är någonting Philips (2012) också anser är en viktig faktor för barnet 
och dess vårdnadshavare. Hon förklarar att en bra relation mellan vårdnadshavarna och 
pedagogerna är att man ska vara förstående och ödmjuk och lyssna på varandras tankar kring 
barnets utveckling. Hon förklarar vidare att man som pedagog inte får glömma bort att 
vårdnadshavarna har den närmsta kontakten med sitt/sina barn. 

Det är uppenbart att flera av pedagogerna beskriver att det är viktig att vårdnadshavare och 
pedagoger ta hjälp och stötta varandra när det gäller barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, men det är också helt beroende på vårdnadshavarens engagemang till 
att vilja ha hjälp.  
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7 Diskussion 
Vår diskussion kommer att delas in i ett antal underrubriker för att synliggöra våra tankar som 
uppkommit under arbetets genomförande. Vi har valt att kalla rubrikerna resultatdiskussion, 
metoddiskussion.  

Resultatdiskussion  

Pedagogernas arbetsätt 

Pedagogerna förklarar tydligt att det är svårt att förmedla arbetslagets föraningar och 
funderingar till vårdnadshavarna när misstanke om ett avvikande beteende eller en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos ett barn föreligger. Pedagogerna anser att man bör 
sträva efter att ta alla avvikande beteenden eller tecken på allvar, för att snabbare och lättare 
kunna hjälpa och stödja barnen i deras utveckling. Både pedagogerna och vi menar att för 
barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det viktigt att förenkla uppgifterna samt ha 
tydlig kommunikation så att alla barnen förstår informationen. Vi känner oss tillfredställda 
med att de intervjuade pedagogerna arbetar intensivt med dessa pedagogiska metoder för att 
skapa ett mindre utanförskap och en mindre känsla av avvikelse för barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder. Specialpedagogen har en viktig uppgift i förskolans 
verksamhet och vi uppfattar att pedagogerna har en god kontakt med specialpedagogen.  

Uttryckssätt 

Pedagogerna förklarar att de arbetar mycket med känslor som tema. Genom att arbeta med 
känslor och lära sig att uttrycka hur man känner sig speglar man barnens identitet och deras 
självkänsla och detta kan hjälpa barn att utrycka sina känslor och på så sätt kan de få lättare 
att förstå och acceptera när andra visar hur de känner sig och mår. Man kan känna sig på ett 
visst sätt och uttrycka känslan på ett annat sätt. Det är väsentligt att pedagogerna pratar med 
barnen om känslor och att de kan uttryckas på olika sätt, som tillexempel att när man känner 
sig ledsen så behöver man inte alltid gråta, utan man kan känna sig ledsen ändå. Alla barn har 
olika uttryckssätt och det är viktigt att dessa lyfts i förskolans verksamhet, så att barnen 
förstår om någon kompis är ledsen, arg, glad och så vidare. Det är också viktigt att kunna säga 
stopp. Gillberg och Peeters (2002) och Gravander och Viderlöv (2002) beskriver att ett barn 
med autism har svårigheter med kommunikationen och är ofta inåtvänd och självförsjunken. 
De menar vidare att man får använda sig av andra metoder än språket för att barnet lättare ska 
kunna uttrycka känslor och kunna bli förstådd. 

En annan metod som går att använda sig av är tecken som stöd, vilket pedagogerna vid 
intervjuerna konstaterade att de använder som arbetssätt. Tecken som stöd anser vi också vara 
en användbar metod för barn i behov av stöd, men det är också någonting som kan användas 
för alla barn i verksamheten. Teckenstöd stärker språket och om ett barn är sen i sin verbala 
utveckling är detta ett utmärkt kommunikationshjälpmedel.  

 
Det som också framkom under intervjuerna är att tydlig kommunikationen är viktig. Vi anser 
att det är betydelsefullt att förskollärare är en bra ledare och visar både konkret och verbalt 
vad barnen ska göra.  Det finns många olika sätt att uttrycka sig på och det är viktigt att man 
når alla barn man kommunicerar med.  

Pramling och Samuelsson (2006) beskriver att pedagogernas uppgift är att se till att alla barn 
utvecklar en kommunikativ förmåga, trygghet och en bred social kompetens för lättare skapa 
ett socialt samspel men andra och våga berätta om sig själv. Pedagogerna och 
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specialpedagogen förmedlade att trygghet för barnen är bland det viktigaste i förskolans 
verksamhet. Denna trygghet är viktig att skapa så att barnen trivs på förskolan och i dess 
miljö. När barnen blir trygga i sig själva skapar de sig en egen identitet, känner sig mera som 
en del av gemenskapen och vågar bli mer utforskande. Vi anser att detta gäller i synnerhet för 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där det är oerhört viktigt att skapa sig en 
bättre självbild och utveckla  

Svårigheter 

Vårt resultat visar att de intervjuade pedagogerna och specialpedagogen anser att allt för stora 

barngrupper och för liten personalstyrka är ett hinder i förskoleverksamheten och speciellt för 

barn i behov av särskilt stöd. Har verksamheten för stora barngrupper, för lite personal och 

resurser blir det svårt att hinna med att se och utmana alla barnen i den utsträckning man 

skulle vilja. Ett dilemma som vi anser kan vara svårt att lösa inom en barngrupp om inte 

tillräckligt med resurser finns är att de barn som har ett avvikande beteende antingen 

försvinner in i mängden och inte hinns med, eller så avsätts en pedagog för just det 

barnet/barnen. Utförs det sistnämnda kan det, som en pedagog uttryckte det, resultera i att 

barngruppen som titigare kanske varit stimmig på grund av att ett barn med 

koncentrationssvårigheter har stört gruppen, då blir lite lugnare. I denna situation blir 

resultatet då att det blir en pedagog mindre i den övriga barngruppen. 

Inkluderande arbetsätt 

Genom vår studie anser vi att vi fått svar på det vi ville gällande vårt syfte och våra 
frågeställningar, genom att pedagogerna och specialpedagogen svarade på våra intervjufrågor 
om hur de arbetar i förskolan med barn som har skärskilda behov.  Som vi tidigare tagit upp i 
vår studie har Lpfö98 en viktig del i det pedagogiska arbetet där ”Verksamheten ska anpassas 
till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 

än andra ska få detta stöd […] (Lpfö 98). Vår uppfattning är att pedagogerna vi har intervjuat 
är angelägna om att det är viktigt att anpassa verksamheten så att den passar för de barn som 
deltar, genom att ge stödinsatser efter barnens förutsättningar och behov  

Pedagogerna vill verkligen lyfta fram att de strävar efter att alla barnen i verksamheten, och i 
synnerhet de barn som är i behov av särskilt stöd, ska få en meningsfull vardag där alla blir 
sedda och inkluderade i verksamheten. Att trygghet, utveckling och ett meningsfullt lärande 
ska prägla verksamheten går direkt att relatera till Persson (2001) som beskriver, att en skola 
för alla innebär att skolans kompetenser ska sträva efter att bemöta alla barn efter deras olika 
förutsättningar och behov, med betoning på att alla ska känna sig inkluderade i verksamheten.  
Detta stämmer väl överens med vår åsikt att alla barn och elever ska få stöd och den hjälp 
efter sina behov och att bli inkluderad i skolans/ förskolans värld utan att blir klassad som 
avvikande eller handikappad.   

Barnkonventionen (1994) tar upp barns rättigheter och lyfter fram barnets rätt, oberoende av 
fysiska eller psykiska förutsättningar, att vara en aktiv deltagare i. Man ska behandla alla lika 
och skapa ett likvärdigt samhälle där gemenskap och trygghet ska präglas. Detta förstärker 
också läroplanen för förskolan (1998) som skriver att alla barn ska få det stöd och den hjälp 
de behöver.  Det innebär att alla ska ses som lika. 



25 

 

Förskola – hemmet 

Någonting som pedagogerna understryker som en viktig del i förskolans uppgift är samarbetet 
och kommunikationen mellan hemmet och förskolan. Hur man tillsammans med 
vårdnadshavarna strävar efter en bra utveckling för barnet. Läroplanen för förskolan (1998) 
tar upp att samverkan mellan hemmet och förskolan ska prägla barnets bästa och utgå från 
barnets utveckling och lärande. ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö 
98:13). 

Metoddiskussion  
Vi har använt oss av den kvalitativa intervjumetoden genom intervjuer med pedagoger och en 
specialpedagog. Det metodval vi har använt oss av har gett oss de material vi behövde för att 
kunna genomföra denna undersökning. Genom undersökningen har vi fått en bredare och 
djupare kunskap om barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i förskolan och hur 
pedagogerna uppmärksammar dessa barn. Detta har bidragit till att vi har fått mer förståelse 
och olika synsätt på pedagogernas roll i verksamheten. Vi utgick från semi-strukturerade 
intervjuer som innebar att vi hade färdigskrivna intervjufrågor där inga färdiga svar fanns att 
tilldelas, utan att man tillsammans med informanterna för en dialog och diskussion kring 
frågorna och att pedagogerna har friheten att svara på sitt egna sätt. Det innefattar att man 
undersöker på en djupare nivå (Bryman, 2002).   

Utifrån de intervjuer vi utförde fick vi en känsla av att vi fått ut bra material och en klarare 
bild utifrån pedagogens erfarenhet och arbetssätt ser ut. Vi kände att det fanns ett intresse från 
pedagogernas sida när det gällde vår studie och detta gjorde att intervjuerna blev mer 
intressanta och givande. Pedagogerna var engagerade och frågade oss hur vi såg på barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vad vi har läst för litteratur som behandlade 
ämnet.  

En fråga vi har ställt oss själva nu i efterhand är om resultatet hade blivit annorlunda om vi 
hade skickat intervjufrågorna till informanterna innan vi intervjuade dem. Om pedagogerna 
hade haft mer tid att tänka, hade då resultatet ändrats? Vår tanke är att pedagogerna kanske då 
hade format svaren på frågorna mer tydligt och då hade vi inte fått de spontana svaren som vi 
fick. Vi anser att de spontana svaren var bäst utifrån vår studie vi har valt att utföra. Men hade 
vi gjort på ett annat sätt så skulle vi ha provat på enkätformulär och utskick av frågorna, för 
att se hur det hade fungerat. Vi hade också tänkt observera hur arbetet i barngruppen ser ut, 
men eftersom det är så sekretessbelagt när det gäller barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar så hade det blivit svårt. 

Avslutande ord 
 
Vad du säger om mig, det du tror om mig 
sådan du är mot mig, hur du ser på mig 
vad du gör mot mig, hur du lyssnar på mig 
SÅDAN BLIR JAG!! (Jenner, 2004:35) 
 

Detta citat har förekommit tidigare i vår studie och är något som berörde oss och fick oss att 
tänka till lite extra. Allt som präglas runt omkring oss i samhället påverkar oss som individer. 
Som pedagog är det viktigt att man är objektiv och inte har en speciell åsikt med ändå visar 
barnen vad som är rätt och fel. Barn måste få hjälp att lära sig att fatta egna beslut utifrån en 
demokratisk värdegrund. Som man själv vill bli behandlad ska man behandla andra.  
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Detta är något som vi kommer att sträva och arbeta efter när vi kommer ut i verksamheten. 
Som pedagog ska man se och lyssna på alla barn, alla har rätt till att synas och höras och få 
den hjälp de behöver för att klara av vardagen. Man har rätt till att få vara med och påverka 
samhället i den mån man kan, även om man har en funktionsnedsättning eller ett avvikande 
beteende.  

Att vara avvikande i samhället är något som pedagoger bör arbeta hårt för att minimera. 
Genom att se till att alla barnen ses som likvärdiga men ändå ha vetskap om att speciella 
behov och olika förutsättningar finns i barngruppen.  Det är viktigt att gå ner på barnens nivå 
och deras kunskaper för att inte barnen ska känna sig ”dåliga”. Det vi anser som viktigt är att 
man som pedagog ska stärker och uppmanar barnen till en fortsatt utveckling och lärande.   

Vi anser i linje med alla intervjuade pedagoger att en nära och professionell roll till 
vårdnadshavare främjar samarbetet. Att man som pedagog eller vårdnadshavare ska känna en 
samhörighet och en tillit till varandra, samt att man ska kunna prata om både det positiva och 
negativa angående barnets utveckling. Barn är väl medvetna när det gäller om man som 
vårdnadshavare har en bra och öppen kontakt med pedagogerna på förskolan. Finns den 
kontakten känner barnet en trygghet och trivs på förskolan. Vi menar att man ska sträva efter 
att barnen ska känna en trygghet till pedagogerna, till miljön och till kompisarna redan när de 
är små. Genom att skapa en stabil identitet över vem jag är bidrar det till att man kan känna 
sig mer inkluderad i samhället. 

Avslutningsvis anser vi att om man inte tar barns avvikande beteende på allvar i förskolan så 
finns risken att resurser sätts in försent och barnet hamnar efter, samt att barnets utveckling 
kan bli lidande. Därför bör man hjälpa barnen så tidigt som möjligt för att främja barnets 
inlärningsprocess och skapa en vidare utveckling för att inte barnen ska ses som mer 
avvikande än nödvändigt i samhället. 
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Bilaga 1  
 

Intervju med pedagog  

1. Hur går du och arbetslaget tillväga vid misstanke eller fastställd diagnos av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  
 
2. Hur arbetar ni? Vad kollar ni efter och vad observerar ni vid misstanke av att ett barn har 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 
 
3. vad får ni för stöd från förskolechef/ specialpedagog?   
 
4. Hur arbetar du/ni som pedagoger för att skapa en meningsfull verksamhet? 
- Hur ser de pedagogiska svårigheterna ut? 
 

5. Anser du/ni att det finns tillräckligt med hjälpmedel/resurser för att barnets behov ska bli 
tillfredställda? 
 

6. Hur ser kontakten mellan hemmet och förskolan ut för barn med funktionsnedsättningar? 
 
7. Hur följer ni upp en utredning? 
 

8. Hur angelägna/ beroende är vårdnadshavarna att få en fastställd diagnos på barnet?  
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Bilaga 2 
 

Intervju med specialpedagog  

1. Hur går du tillväga vid misstanke eller fastställd diagnos av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar? 
 
2. Hur arbetar du? Vad kollar du efter och vad observerar du vid misstanke av att ett barn har 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 
 

3. vad ger du för stöd samt vilken kontakt har du med förskolechef och andra 
specialpedagoger?  
 

4. Hur gör du som specialpedagog för att ge pedagogerna så bra stöd och hjälp som möjligt? 

 

5. Hur arbetar du som specialpedagog för att skapa en meningsfull verksamhet? 
- Hur ser de pedagogiska svårigheterna ut och hur hjälper du pedagogerna? 
 

6. Anser du att det finns tillräckligt med hjälpmedel/resurser för att barnets behov ska bli 
tillfredställda? 
 

7. Hur ser kontakten mellan hemmet och specialpedagog ut för barn med 
funktionsnedsättningar? 
 

8. Hur följer du upp en utredning? 
 

9. Hur angelägna/ beroende är vårdnadshavarna att få en fastställd diagnos på barnet? 
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Bilaga 3 
 

Ansökan om kontakt med specialpedagoger 

 

Förskola/skola……………………………………………… Avd/klass………………………..  

 

Pedagog…………………………………………………….. Kontakttelefon:............................. 

 

Om ärendet gäller specifika barn/elever * 

Namn………………………………………………………. Födelsedatum…………………… 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

*Observera att om ärendet gäller specifika barn/elever ska vårdnadshavare informeras. 

Vilka åtgärder är genomförda i verksamheten? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 4 

 

 

Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen.
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