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Studiens syfte är att ta del av föräldrars erfarenheter av hur förskolan ger stöd till barn i 
behov av särskilt stöd samt hur föräldrar upplever samverkan och bemötande av 
förskolans personal. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats vilket här innebär 
att jag har tolkat och analyserat sex föräldrars berättelser. Barnen har slutat förskolan 
och går nu i låg-och mellanstadiet vilket innebär att föräldrarna fått göra en tillbakablick 
på förskoletiden. Föräldrarna har berättat hur de upplevde barnets förskoletid med fokus 
på vilket stöd barnet fick och vilka anpassningar som gjordes i förskolan.  
Informanterna har erfarenhet ifrån olika förskolor, barnen har gått på olika förskolor och 
kommer ifrån olika sociala familjesituationer. Jag har tolkat resultatet utifrån Nilholms 
tre olika perspektiv det kategoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet, samt ur 
Moira von Wrights relationella och punktuella perspektiv. 
 
I resultatet framkommer och visar sig två olika motpoler ur föräldraperspektiv. Den ena 
sidan framhåller förskolans goda förmåga att möta deras barn, det upplevs finnas en 
flexibelitet i arbetssättet som utgår från barnets behov. Personalen anses kunna se vad 
det enskilda barnet behöver för att utvecklas väl.  Den andra sidan som i studien är 
dominerande är att personalen anses sakna kunskap om barn i svårigheter och det 
upplevs vara svårt för förskolans personal att genomföra förändringar i förskolan som 
gynnar barnet.  Samarbetet och bemötande mellan personal och föräldrar anses generellt 
vara gott även om det framkommer vissa brister i dialogen och öppenheten mellan de 
båda parterna. Det visar sig att det kategoriska perspektivet är det mest vedertagna, men 
det kritiska och dilemmaperspektivet framträder också. När personalen visar förmåga att 
inta och arbeta utefter von Wrights relationella perspektiv det är då föräldrarna upplever 
störst förtroende till pedagogerna.    
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1 Inledning 
På våren 2015 lyssnade jag på en föreläsare med diagnosen ADHD samt Asperger som 
påtalade bristen på stöd och förståelse under sin skoltid. Föreläsaren pratade inte så 
mycket om förskoletiden och delvis kan det antas att hon till viss del inte minns den så 
väl längre. Mina funderingar och intresse över hur hennes förskoletid upplevdes 
väcktes. Under mina år som verksam i förskolan har jag mött många barn och föräldrar 
och ibland har det funnits tillfällen då vi i arbetslaget har varit bekymrade för något 
barn. Arbetslaget har då diskuterat hur vi dels skall kommunicera detta på ett 
professionellt sätt med föräldrarna, dels hur vi skall anpassa verksamheten. En relevant 
och viktig fråga i sammanhanget är hur föräldrarna uppfattar förskolans insatser och 
bemötande. Till viss del framkommer föräldrars uppfattning när utvärderingar görs i 
förskolan, men det är tveksamt om det kan anses vara heltäckande.  
 
Förskolan skall bidra till barns positiva utveckling samt ge stöd och stimulans till de 
barn som befinner sig i svårigheter av olika slag.  Det är även arbetslagets ansvar att 
arbeta för ett nära samarbete med hemmen och barnens vårdnadshavare (Lpfö-98 
rev.2010). Vid den dagliga kontakten mellan föräldrar och förskolepersonal samt vid 
andra mer formella möten, finns tillfällen att diskutera hur föräldrar uppfattar förskolans 
verksamhet, likaså när utvärderingar görs. Niss och Söderström (2015) menar att 
föräldrar i utvärderingar av sin förskola ofta är nöjda och ger höga poäng när barnen 
trivs och tycker om sina ”fröknar” men är tveksam till föräldrarnas möjlighet att 
bedöma förskolans kvalité. 
 
Det är värdefullt att personal i förskolan och specialpedagoger har förståelse och 
kunskap om hur föräldrar upplever förskolans arbetssätt och bemötande. Utifrån det kan 
förskolan sträva efter att göra förbättringar som i slutänden gynnar barnen samt stärker 
kvalitén i förskolan. I min yrkesprofession som förskollärare har jag mött många barn 
med olika behov och under min utbildning till specialpedagog har jag blivit ännu mer 
medveten om betydelsen av samverkan med föräldrar. Mitt intresse för föräldrars 
perspektiv har stärkts genom åren. Därför har jag valt att genomföra en studie där 
föräldrar till barn i behov av särskilt stöd får blicka tillbaka till den tid deras barn gick i 
förskolan. Det kan vara både svårt och känsligt att definiera vilka barn som anses vara i 
behov utav särskilt stöd. Eftersom jag har ett särskilt intresse för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) valde jag att kontakta en intresseorganisation för (NPF). 
Där fick jag kontakt med föräldrar som ansåg att deras barn var i behov av särskilt stöd 
samt hade en eller flera diagnoser. Detta är utgångspunkten i studien. 
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2 Bakgrund.  
Tidiga insatser är ett begrepp som ofta återkommer när det talas om barn i svårigheter i 
förskolan och skolan. Forskning visar att barn som tidigt uppmärksammas och får det 
stöd de behöver klarar sig bättre i skolan och även senare under sin uppväxt (European 
Agency for Development in Special Needs Education 2010). Samtidigt framhålls att det 
finns en risk att bidra till en stigmatisering om det fokuseras för mycket på barns 
svårigheter (Lutz 2009). 
 
Utifrån ovanstående blir det intressant att belysa vad som framkommer i olika 
forskningsmaterial. Vikten av tidiga insatser tas även upp i rapporten Se, tolka och 
agera – om rätten till likvärdig utbildning, (SOU 2010:95). Barn med olika 
funktionsnedsättningar framhålls som en viktig grupp. I rapporten lyfts behovet fram av 
samverkan mellan olika instanser, samt betydelsen av att insatserna utgår ifrån beprövad 
vetenskap. För att nå ett framgångsrikt arbete med barn i svårigheter krävs ett samarbete 
mellan hälso- och sjukvård samt olika pedagogiska verksamheter. Det påtalas också att 
lärare inte fått tillräcklig kompetens i sin grundutbildning om utsatta barn. Därför 
föreslås kompetensutveckling för verksamma i förskolan samt för ansvariga. Det 
framhålls att det krävs en pedagogisk diskussion om tidiga insatser i förskolan. 
 
Samverkan mellan olika instanser och olika verksamheter är betydelsefullt. Men även 
samverkan mellan förskola och hem. Barn som är på förskola tar del av två världar, 
förskolan och hemmet. Betydelsen av att de vuxna har förmåga att visa varandra respekt 
och att det finns ett ömsesidigt förtroende för varandra lyfts fram som värdefullt (Niss 
& Söderström 2015).  Vidare anser författarna att det kan vara både känsloladdat och 
svårt att jobba med andras barn.  Det krävs en tro på både sig själv som kompetent men 
också en tro på barn och på barnets föräldrar.  
 
Samverkan och kunskap är således två faktorer som lyfts fram för ett framgångsrikt 
arbete med tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Kihlbom (2011) menar att 
pedagogerna i förskolan måste följa barns utveckling genom iakttagelser och 
dokumentation för att förstå vad varje barn behöver. Författaren som är barn- och 
ungdomspsykiater anser att förskolans pedagoger måste ha goda kunskaper om 
variationer i barns utveckling.  Det framhålls vara värdefullt för föräldrar att ta del av 
erfarna pedagogers iakttagelser. Samtidigt konstateras att pedagoger i förskolan många 
gånger saknar utbildning i konsten att tala med föräldrar. Det blir särskilt synligt då 
barnet befinner sig i någon form av svårighet.  Kihlbom (2011) hävdar att han ofta 
möter skolbarn i svårigheter som hade kunnat avhjälpas lättare om barnets situation 
hade uppmärksammats redan under barnets förskoletid. Bristande samarbete mellan 
barnhälsovård, socialtjänst och förskola uppges vara ett hinder till att barn inte 
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Därmed kan det tolkas som att Kihlbom 
påtalar samma problematik som framkommer i rapporten ifrån SOU (SOU 2010:95). 
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2.1  Förskolans styrdokument  
Genom att studera skollagen, förskolans styrdokument, Lpfö98 (rev 2010) och de 
allmänna råden för förskolan, vill jag få en inblick i vad som styr förskolans verksamhet 
och dess personal. Likaså vill jag se vilket stöd barn och föräldrar kan förvänta sig i 
förskolan. 
 
Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet där även förskolan ingår. I lagen 
framhålls att det skall tas hänsyn till barns olika behov och varje barn skall få det stöd 
och den stimulans som det behöver. 
 
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen (Utbildningsdepartementet, skollagen 2010:800, 1kap, 4§). 

 
 

Det är förskolechefen som är ansvarig för att så sker och barnets vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att vara delaktig i det arbetet. Det finns inga kriterier för vilka som är i behov 
av särskilt stöd, det innebär att barnet inte behöver har någon diagnos eller synlig 
funktionsnedsättning för att få stöd. 
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 
förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att 
barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 
utformningen av de särskilda stödinsatserna (Utbildningsdepartementet, skollagen 
2010:800, 8kap, 9§). 

                                                            
 
Förskolans läroplan, Lpfö-98 rev 2010, beskriver förskolans uppdrag. Det framhålls att 
verksamheten skall anpassas till varje barn och barnet ska få det stöd det behöver. Alla 
barn skall få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö-98 rev 2010:5). Däremot är 
det upp till varje förskola att skapa sina arbetssätt och metoder utifrån varje enskild 
förskolas förutsättning. Det innebär att verksamheten ska vara likvärdig men den 
utformas inte på samma sätt överallt utan det lämnas öppet. Även samarbete med 
föräldrar och stöd till familjerna lyfts fram, allt för att varje barn ska få utvecklas efter 
sina förutsättningar. Vårdnadshavaren har ansvaret för sitt barns fostran och utveckling, 
men förskolan skall vara ett komplement till hemmet. Läroplanen pekar på vikten av att 
förskolans arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Lpfö-98, 
rev 2010:13). Likaså framkommer att det ska genomföras utvecklingssamtal minst en 
gång per och det ska även föras fortlöpande samtal kontinuerligt. Förskolan ska också ta 
del av föräldrars åsikter och tankar om verksamheten. 
 
Vikten av personalens förmåga att förstå och samspela med barnet lyfts fram som 
betydelsefull samt att få föräldrars förtroende, särskilt för barn i svårigheter. Det kan 
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tolkas som att de som arbetar i förskolan måste ha goda kunskaper samt ha förmåga till 
empati och förmåga att inta någon annans perspektiv.  
 
Allmänna råden för förskolan (Skolverket 2013) ges ut av skolverket främst för att ge 
stöd och vägledning till både huvudmän, förskolechefer samt förskollärare och 
arbetslag. Genom att följa de allmänna råden ges möjlighet till ökad måluppfyllelse i 
förskolan. De allmänna råden utgår ifrån både skollagen och läroplanen. I texten 
beskrivs bland annat arbetet som handlar om särskilt stöd. Förskolechefen och 
arbetslaget skall tillsammans bestämma hur verksamheten skall utformas så att de barn 
som har särskilda behov ges det stöd som krävs samt kontinuerligt följa upp och 
utvärdera stödinsatserna. Samtidigt betonas vikten av att det stöd som behövs ska 
tillgodoses i den ordinarie verksamheten. Bemötandet gentemot det enskilda barnet 
belyses särskilt. Ett barn i behov av särskilt stöd skall inte ses som ett objekt för 
specialpedagogiska insatser eller kompensatorisk träning. Ibland kan det vara 
nödvändigt med konsultation och handledning eller andra anpassningar av lokaler eller 
andra stödformer.  Personalförstärkning kan i vissa fall vara nödvändigt antingen till 
barngruppen generellt eller till det enskilda barnet. Genom att dokumentera, följa upp 
och utvärdera insatserna vet man om insatserna fungerar. En god samverkan med 
vårdnadshavarna betonas också. I texten framhålls även vikten av en generellt god 
kvalitet i förskolan.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn i behov av särskilt stöd, 
upplevde förskoletiden. Genom samtal med föräldrar till barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning vill jag få kunskap om hur föräldrar uppfattar förskolans arbetssätt 
och bemötande samt vilket stöd barnen fått.  
   
Frågeställningar 
 
I min studie fokuserar jag på följande två frågor: 
 
Vilket stöd anser föräldrarna att förskolan gav till deras barn under förskoletiden?  
 
Hur upplevde föräldrarna bemötandet och samverkan med förskolans personal? 
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4 Tidigare forskning.  
4.1 Förskolans möjligheter att möta olikheter 
Det förebyggande arbetet för att undvika att barn hamnar i svårigheter framhålls av 
bland annat Nilholm (2012). Å ena sidan innebär det att se till att förskolan håller hög 
kvalité så att alla barn kan utvecklas efter sina möjligheter. Å andra sidan kan det också 
innebära att det tidigt skall upptäckas ”brister” hos barnet för att kunna åtgärda dem och 
förhindra större svårigheter längre fram.  Genom att kartlägga barns språksvårigheter, 
förekomst av ADHD och andra svårigheter identifieras de barn som riskerar problem 
längre fram. Nihlholm (2012) resonera om svårigheten och dilemmat med att tidigt 
identifiera barns svårigheter. Det medför en risk att barnet tidigt kategoriseras som 
avvikare. Samtidigt finns det en fördel med att tydliggöra barns svårigheter för att 
kunna stödja barnet till en god utveckling. Det gäller att hitta en balansgång med att se 
barns olika behov utan att peka ut dem som avvikare. Mann (2007) hävdar att det är en 
fördel att tidigt identifiera barns särskilda behov. Genom tidiga insatser till både det 
enskilda barnet samt till hela familjen minskar både graden av specialundervisning samt 
tiden som det särskilda stödet behövs. I mitten av 2000-talet förstärktes lagstiftningen i 
England för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning inte diskrimineras i 
förskolan och skolan. En svårighet som påtalas är att avgöra vilka som identifieras som 
barn i behov av särskilt stöd. Det anses finnas barn som befinner sig i en ”gråzon”, de 
har inte så stora bekymmer men det finns ändå vissa svårigheter (Porter m.fl 2013). 
 
Emellanåt diskuteras om förskolan är en plats där olikheter är tillåtna eller om det är en 
normalitetsarena. Palla (2011) har undersökt hur förskolebarn konstrueras utifrån sina 
speciella egenskaper i olika texter och samtal som sker mellan förskolepersonal, 
föräldrar och specialpedagoger. När förskolan ses som en normaliserande praktik blir 
det ett snävare utrymme för speciella egenskaper hävdar författaren. Genom att 
dokumentera och beskriva, ”övervakas” och till viss del styrs barnens utveckling. Syftet 
med dokumentation anses vara att det skall främja barns lärande och utveckling.  I och 
med det konstrueras en sanning om barnet, vilken ofta är kopplad till barnets ålder och 
kön. Det ideala barnet är lagom smart och intelligent, det kan leka och samspela med 
sina jämnåriga kamrater.  
 
Förskolan, tillsammans med familjen, har en viktig roll när det gäller barns hälsa och 
välbefinnande. Renblad och Brodin (2014) hävdar att det är viktigt för barnen att få 
tidigt stöd i förskolan för att utvecklas positivt.   Barns lek framhålls som särskilt viktig 
för utvecklingen, leken anses även vara läkande i många sammanhang. 
 
4.2 Förskolepersonalens utbildning och kompetens 
Det behövs kompetens och kunskap för ett framgångsrikt arbete med tidiga insatser i 
förskolan. I förskollärarutbildningen ingår en kortare kurs specialpedagogik men det 
upplevs ofta som otillräckligt av förskollärarna när de börjar jobba enligt Renblad och 
Brodin (2014). Lindqvist & Nilholm (2011) anser att det är just lärarens kompetens som 
har störst betydelse för framgång i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Tillgång 
till specialpedagogisk kompetens och förmåga att justera arbetsmetoder som berör 
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barnet bedöms också vara av stor betydelse. Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu, & 
İşcen (2014) konstaterar att barn med särskilda behov har ökat och det innebär stora 
utmaningar för förskollärare. Flertalet av förskollärarna anser att en inkludering är 
gynnsamt för det enskilda barnet men samtidigt upplever förskollärarna att de saknar 
den kunskap och erfarenhet som krävs. Beteendeproblem upplevs vara särskilt svårt att 
hantera. Förskollärarna önskar lära sig mer effektiva strategier. Förskolans personal 
anses vara den viktigaste faktorn för en gynnsam inkludering. En god inkludering 
likställs med anpassad undervisningsmiljö och metoder utifrån barnens behov. Även 
effektiva undervisningsmetoder och att lära barn lämpligt beteende anses ingå. 
Författarna hävdar att förskollärarna som har deltagit i särskilda utbildningsprogram har 
större framgång i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
  
4.3 Föräldrarnas förväntningar 
Det kan antas att alla föräldrar har någon slags förväntning på förskolan där deras barn 
tillbringar sin tid. Enligt Porter m.fl. (2013) önskar föräldrar till barn i behov av särskilt 
stöd i första hand ett individuellt stöd till sitt barn, samt små grupper och små klasser. 
Likaså framhåller föräldrarna vikten av att barnen får utveckla sin självkänsla och sitt 
självförtroende framför den teoretiska kunskapen. Föräldrar önskar att lärarna skall 
känna deras barn och visa förståelse och empati för barnets svårigheter. Föräldrar vill 
förmedla hur deras barn påverkas av sina bekymmer som för lite sömn, ångest eller den 
begränsning som funktionsnedsättningar kan medföra. Det framhålls som viktigt med en 
tvåvägskommunikation och att det finns en flexibilitet ifrån skolans håll. Det talas om 
ett bra förhållningssätt. Samtidigt konstateras att det inte är så lätt att skriva ner ett 
förhållningssätt, det finns inga mallar att gå efter för hur lärare skall möta barns 
olikheter (Porter m.fl.2013). Palla (2013) resonerar om två olika perspektiv att se och 
möta barn på, kategoriskt och relationellt perspektiv. Förenklat innebär det kategoriska 
perspektivet att barnet ses som varande med svårigheter eller i behov av någonting. 
Svårigheterna befästs ofta med en diagnos, där avvikelser påvisas. Utifrån det riktas 
åtgärder mot barnet av speciella metoder. Inom det relationella perspektivet, som under 
senare år har kommit att belysas mer, ses istället förhållningssättet där 
specialpedagogiken samspelar med övriga pedagogiska verksamheten som 
grundläggande. Det är samspelet mellan barn och pedagog som är det viktiga.  
 
4.4 Specialpedagogik och specialpedagogens roll i förskolan 
Synen på specialpedagogiken har förändrats genom åren, beroende på vilken 
människosyn och kunskapssyn som råder i samhället. Historiskt har det varit barn med 
olika diagnoser och funktionsnedsättningar som har fått specialpedagogiskt stöd. Ofta 
har det då också funnits ett samarbete och stöd ifrån landstinget kring dessa barn. Men i 
dag visar forskning att förskolor uppger att det är barn utan en bestämd diagnos som de 
behöver stötta specialpedagogiskt (Lutz 2009, Björk-Åkesson 2007). Det är barn med 
bland annat koncentrationssvårighet, ängsliga barn, barn inom autismspektrumområdet 
och barn med tal- och språksvårigheter. Under 2000-talet har grunden varit att skapa 
förutsättningar för att alla skall få möjlighet att lära och samverka utan att behöva lämna 
sin ordinarie tillhörighet. Det gäller både fysiskt, lokalmässigt och socialt, i 
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undervisningen. Begreppet ”en skola för alla” har varit en av grundbultarna (Jakobsson 
och Nilsson 2011).  Lutz (2009) diskuterar hur kategorin ”barn i behov av särskilt stöd” 
har vuxit fram. Genom att analysera de historiska och kulturella förändringar som skett i 
styrdokument och i samhället diskuterar han hur det påverkar vår syn på normalitet och 
avvikelse. ”När man betraktar kategorin barn i behov av särskilt stöd, är dessa barn 
bedömda och definierade från ett vuxenperspektiv. En utgångspunkt för vuxnas 
bedömning är att dessa barn utgör ett problem” (Lutz 2009:16). Syftet kan sedan vara 
”gott” att ge rätt stöd som gynnar barnet, verksamheten och i förlängningen även 
samhället. Vidare diskuterar Lutz (2009) dilemmat med specialpedagogikens varande. 
Med fler specialpedagoger och mer specialpedagogik finns en risk att de ordinarie 
pedagogerna inte behöver förändra sitt arbetssätt.  Inkludering handlar egentligen om att 
förändra lärande praktiken så den kan möta alla variationer bland barn och elever. Idag 
framställs det som viktigt att forma miljön till barnens behov istället för tvärtom. 
 
Björk-Åkesson (2009) menar att specialpedagogik handlar om att skapa optimala 
förutsättningar för alla. Hon har tittat på specialpedagogiken ur ett systemteoretiskt 
perspektiv. Utifrån det anser författaren att det är många olika faktorer som påverkar 
barnens utveckling och lärande. Därmed blir det också många olika åtgärder som är 
nödvändiga för att ge alla barn en god start på livet. Det innebär en komplexitet som 
kräver både kunskap och samverkan mellan olika instanser och individer. En god 
kartläggning där barnets svårigheter belyses samt hur miljön ser ut är en grund för att 
utforma lämpliga stödinsatser. De personer som känner barnet bäst, vårdnadshavare och 
personal på förskolan, är oftast bäst på att se vad som är problem för barnet samt vilka 
mål och anpassningar som är rimliga. Enligt Mohss (2014) behöver specialpedagogen 
ha en helhetssyn i förskolan, på miljön, på organisationen samt arbetslagens arbete och 
förhållningssätt. Specialpedagogen har möjlighet att bidra med en ”utanförblick som är 
värdefull” och en fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd. 
 
Förskolan arbetar oftast inkluderande, vilket innebär att de åtgärder som behövs görs 
ofta i hela barngruppen. Men specialpedagog kan kopplas in när personalens egna 
metoder och arbetsätt inte räcker till (Renblad och Brodin 2014).   Specialpedagogens 
roll i förskolan är handledande och rådgivande för personalen samt att agera som 
bollplank. I de fall som handlingsplaner skrivs tar personalen ofta hjälp av en 
specialpedagog. Nilholm (2012) anser att det är lätt att peka på barns och elevers brister 
men desto svårare att förändra förskolan och skolan så den fungerar för barnen 
 
Mohss (2014)  har intervjuat specialpedagoger i olika kommuner om hur det 
specialpedagogiska arbetet ser ut i förskolorna. Till skillnad mot skolans 
specialpedagogiska arbete handlar det inte om att det enskilda barnet skall nå 
individuella mål utan att förskolans verksamhet skall fungera för alla. Specialpedagogen 
sitter inte inne med några färdiga lösningar utan det är tillsammans med arbetslaget i 
förskolan som fungerande åtgärder tas fram. 
 
Utomstående personal som specialpedagoger, psykologer och barnläkare kan bidra med 
kunskap om olika kartläggningar, tester och kan ge förklaringar till olika problem samt 
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vad olika funktionsnedsättningar kan innebära (Björk-Åkesson 2009). Ofta har de också 
en tidigare erfarenhet av liknande svårigheter. Författarna beskriver hur de olika 
parterna kan samverka för barnets bästa ”De som är nära barnet är experter på vad som 
utgör svårigheter, men kan behöva handledning för att ta ett informerat beslut om 
prioritering av problem och mål” (Björk-Åkesson 2009:31).  
 
 
4.5 Förskolechefens roll och ansvar 
Förskolechefen anses vara pedagogisk ledare och har det övergripande ansvaret för 
förskolans verksamhet. Förskolechefen har också ansvar för att verksamheten utformas 
så alla barn får det stöd som de behöver (Lpfö-98 rev.2010). Även Lindqvist & Nilholm 
(2011) poängterar skolledarens ansvar för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
skall organiseras. Förskolechefer och rektorer sitter alltså i en maktposition och det 
gäller att de hittar en bra balans mellan personal, föräldrar och ledare. Vanligaste 
förklaringen till skolsvårigheter uppges vara ”barnets individuella brister”.  Samtidigt 
uppger 94 % av de intervjuade förskolecheferna och rektorerna i förskolan och skolan 
att en diagnos inte är av betydelse för om ett barn skall få särskilt stöd eller inte. Hur en 
verksamhet organiserar specialundervisningen får konsekvenser för barnen. Ibland tycks 
det finnas en brist på samsyn om hur pedagogiska ledare definierar inkludering och 
vilka som anses vara i behov av särskilt stöd. Utvecklingsstörda är en grupp som ofta är 
hänvisade till särskilda program och en del barn kan placeras i segregerade grupper 
utanför eller inom grundskolan. Skolledare har stor tilltro till specialpedagoger både när 
det gäller att organisera det pedagogiska innehållet samt att jobba med det enskilda 
barnet enligt Lindqvist & Nilholm (2011). 
 
Trots att förskolans och skolans ledare har stort förtroende för specialpedagoger är det 
inte alltid att deras syn på det specialpedagogiska uppdraget överensstämmer med 
specialpedagogens. Siljehag (2007)  uppger att studenter som studerar till 
specialpedagoger upplever att det finns önskemål ifrån skolledare och sina arbetsplatser 
att de skall utbilda sig och stärka sin kunskap inom tester och diagnostisering. Likaså 
finns ett önskemål om att de som specialpedagoger i framtiden skall arbeta enskilt med 
barn som har svårigheter inom skriv- och läsområdet. Studenterna själva anser att deras 
huvuduppdrag i deras framtida yrke skall rikta fokus mot att förstå barns olikheter och 
organisation samt bidra till en acceptans. Allas lika värde är en stark medveten 
ståndpunkt hos studenterna. Det framkommer alltså olika förväntningar på 
specialpedagoger utifrån olika personers uppdrag och position 
 
4.6  Samverkan och kommunikation mellan förskola och föräldrar 
Vikten av samarbetet mellan förskolan och föräldrarna har tidigare kort berörts i 
bakgrunden. Här görs nerslag i forskning om föräldrasamverkan mellan förskola och 
vårdnadshavare, samt kort om kommunikationens betydelse.  
 
Samarbetet mellan förskola och hem har betydelse för hur barnet trivs och utvecklas 
(Sandberg och Ottosson 2010). Föräldrars upplevelse av att vara sedd och lyssnad på 
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kan påverka hur föräldrar uppfattar att de blir bemötta och vilket stöd de får i sin 
föräldraroll. Sandberg och Ottosson (2010) har gjort en studie om samarbete mellan 
föräldrar till barn i behov av särskilt stöd och förskolan.  Samarbete beskrivs och ses 
som en möjlighet för föräldrarna att påverka förskoleverksamheten. Det innefattar att 
förskolan skall ge begriplig information om verksamhetens innehåll och mål. 
Pedagogisk dokumentation som barn och pedagoger gjort är också något som kan 
användas för att fördjupa ett samarbete. För ett gott samarbete är det betydelsefullt med 
en stabilitet i arbetslaget, men även de signaler som pedagogerna sänder ut som handlar 
om värderingar, människosyn och attityder.  I studien uppger förskollärarna att de 
saknar utbildning om samarbete men att det förekommer viss fortbildning om det ute på 
förskolorna.  Föräldrar påtalar egentligen inga svårigheter i samarbetet med förskolans 
personal, men däremot en bristande kommunikation mellan olika yrkesgrupper som 
träffar barnet. Det innebär att det blir föräldrarnas ansvar att delge information mellan 
olika instanser. Ett tydligt huvudansvar för olika barn i personalgruppen bidrar till en 
god överblick över barns utveckling och lärande. I studien ses stora skillnader mellan 
olika förskolors kunskap och motivation till att ge extra stöd.  De tydligaste 
svårigheterna för ett bra samarbete är språkliga- och kulturella skillnader samt brist på 
tid hos förskolans personal enligt Sandberg och Ottosson (2010).  
 
Vuorinen (2010) beskriver hur förskollärare i svenska förskolor har en ambition att 
stödja föräldrar i deras föräldraroll. Föräldrar söker stöd hos förskolepersonal både i 
uppfostringsfrågor och i rena omsorgsfrågor. Det kan vara alltifrån vilka vinterkläder 
förskollärarna anser att de skall köpa till sitt barn, till råd om mat och sömn. 
Förskollärarna i sin tur anser att föräldrar ofta har svårt att sätta gränser för sina barn. 
Författaren har delat in förskollärarnas sätt att råda och stödja föräldrarna i fem olika 
grupper utifrån förhållningssätt. Teambuilding, här jobbar förskollärarna och föräldern 
tillsammans för att komma fram till gemensamma beslut som är bra för barnet. 
Förskolan provar olika lösningar som föräldern har föreslagit och vice versa. Här råder 
ingen konkurrens mellan förskola och förälder.  Reflekterande, när föräldern ställer 
frågor till förskollärarna så ger de inga direkta svar utan bollar tillbaka med en annan 
fråga som gör att föräldern själv får komma med en lösning. Genom att göra så menar 
förskolläraren att de ger ett förtroende till föräldern som kompetent. Expert, föräldrarna 
frågar förskolläraren om råd eftersom de anses veta bäst, förskollärarna ger en lösning 
till förälderns problem. Föräldern uppfattas som osäker och förskollärarna inom denna 
kategori anser ofta att föräldrarna jobbar för mycket och träffar sina barn för sällan. 
Avgränsar, förskolläraren vill inte diskutera eller höra om sådant som rör föräldraskapet 
eftersom de inte är förälder till barnet. De vill inte blanda ihop sitt pedagogiska arbete 
med föräldrarnas ansvar. Personligt, här använder sig förskolläraren av sina egna 
personliga erfarenheter som förälder, berättar om hur hen gjort med sina barn i olika 
situationer och överger då sin yrkesroll. Sammanfattningsvis visar det sig att när 
föräldrar och förskollärare har liknande mål och är relativt samstämmiga upplevs ofta 
stödet och samarbetet positivt. Om det framkommer stora avvikelser i synen på barn 
och barnuppfostran kan det leda till minskat förtroende för både förskolan som 
institution som för den enskilda förskolläraren enligt Vuorinen (2010).  
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Kommunikation är en faktor som kan påverka samverkan mellan olika grupper och är 
många gånger ganska komplex. Eide & Eide (2004) menar att en god kommunikation är 
en förutsättning för god kvalitet inom många verksamheter. Förmågan att kommunicera 
kan tränas upp och utvecklas.  Kommunikation mellan människor består av mer än det 
muntliga budskap som förs fram och tillbaka. Det är inte bara vad som sägs utan också 
hur det sägs. I samtal förmedlas en mängd känslor som makt, tillit, respekt och 
förståelse. Det som sägs uppfattas av mottagaren på ett särskilt sätt, det är inte alltid det 
uppfattas som det är tänkt. Men beroende på hur det uppfattas reagerar mottagaren 
tillbaka. Samtidigt som det verbala utbyts förmedlas en mängd signaler genom blickar, 
mimik och andra rörelser. Det är således två processer som pågår, den verbala och den 
icke-verbala. Den icke-verbala förstärker den känslo- och relationsorienterade 
kommunikationen. Ofta vet vi inte själva vad vi förmedlar med vår röst och vårt 
ansiktsuttryck och rörelser. Enligt Renblad & Brodin (2014) eftersträvar förskollärarna 
en öppen dialog och en regelbundenhet i kommunikationen med föräldrarna. 
Grundtanken är att förskolan skall fokusera på barnets möjligheter och inte på 
problemen. Trots det upplever en del föräldrarna det jobbigt att hämta och lämna barnet 
på förskolan eftersom de ofta får höra om barnets brister och negativa beteende.   
 
4.7 Övergång till förskoleklass och skola 
När barn byter verksamhet är det särskilt viktigt att uppmärksamma de barn som är i 
behov av särskilt stöd (Skolverket 2014, Lpfö-98, rev.2010). I förskolan byter barnet 
ofta avdelning vid en viss ålder och sedan blir det ett byte till förskoleklass. Tre 
framgångsfaktorer lyfts fram och det första är just ett förtroendefullt samarbete mellan 
förskolan och barnets vårdnadshavare. Samverkan och synkronisering – det är viktigt 
hur parterna som lämnar över barnet samt de som tar emot barnet samarbetar. Om det 
finns andra instanser inblandade runt barnet är den samverkan också viktig. Den tredje 
framgångsfaktorn är att dokumentationen om barnet behöver hålla hög kvalitet. Det 
skall vara ett tydligt syfte med dokumentationen, saklig information som inte innehåller 
värdeladdade ord eller åsikter om barnets personliga egenskaper. Dokumentationen 
skall bidra till att den mottagande parten skall kunna möta barnet utifrån dennes behov 
och förutsättningar. Förskolan har inga lagkrav om elevhälsa som skolan har men en 
specialpedagog kan fungera som en länk vid överlämningar. Självklart skall det också 
finnas möjlighet för vårdnadshavare att delta vid överlämningssamtal mellan förskola 
och förskoleklass (Skolverket 2014).  
 
Welchons & McIntyre (2015) menar att barns övergång mellan olika 
förskoleverksamheter kan ses som en viktig milstolpe och även som ett kritiskt moment 
under barnens uppväxt. Upplevelsen av övergången kan längre fram få konsekvenser för 
barnets skoltid. Särskilt utmanande är det för barn med någon typ av 
funktionsnedsättning. I författarnas studie framkommer att föräldrar och även 
förskollärare till barn i behov av särskilt stöd visar större engagemang vid 
överlämningar än vid överlämning av barn utan särskilda svårigheter. Hög kvalité 
genom kommunikation och täta kontakter mellan hemmet, förskollärarna samt 
förskolan är av betydelse. Även Mann (2007) diskuterar hur övergången till skolan kan 
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upplevas av barn och föräldrar. Det är i skolan som barn kanske för första gången 
jämförs med andra jämnåriga barn både socialt och kunskapsmässigt. Det är då 
inlärningssvårigheter och andra funktionsnedsättningar blir mer synligt. Barn som 
behöver extra stöd i sitt lärande kan uppvisa ett beteende som kan misstolkas som 
ointresse för skolarbetet när det egentligen beror på en uppmärksamhetsstörning. Barn 
som har svårt med sin känsloreglering, eller kommer ifrån en familj med låg 
socioekonomisk bakgrund hänvisas oftare till specialundervisning än sina jämnåriga.  
 
4.8  Innehållet i utvecklingssamtalet 
Utvecklingssamtalet är också en del av samarbetet i förskolan och ska genomföras 
minst en gång per år. Förskolläraren ansvarar för utvecklingssamtalens innehåll och 
genomförande och att vårdnadshavaren erbjuds vara delaktig i utvärderingen av 
verksamheten. Det är hela arbetslagets ansvar att det utvecklas en tillitsfull relation 
mellan personal och barnens familjer, enligt Lpfö-98 (rev.2010). 
 
Problem och underprestationer hos barnet ofta tar stor plats i förskolans 
utvecklingssamtal hävdar Gars (2002). En strategi som förskollärarna använder är att 
börja med det positiva för att föräldrarna skall känna sig bekväma och slappna av för att 
sedan lyfta det som är negativt. Författaren uppger att förskollärarna antyder att när det 
inte finns något särskilt, det vill säga något problematiskt att lyfta fram om barnet, anses 
samtalet mindre meningsfullt. Föräldrarna å sin sida är mest intresserade av barnets 
trivsel och hur relationen ser ut till andra barn i gruppen.  Föräldrar oroar sig oftast inte 
för något i barnets utveckling förutom relationer till kompisar eller andra barn. När barn 
har ett problembeteende kopplar ofta förskollärarna det till att något inte är bra i 
hemmiljön enligt författaren. Föräldrar däremot anser ofta att det beror på brister i 
kvalitén på förskolan och de är tveksamma till att förskollärarna gör det som krävs. 
Frågan är vem som har tolkningsföreträde och om förskola och hem kan mötas när det 
uppstår problem. Gars (2002) resonerar kring om det går att avgränsa vad som ingår i 
föräldraskapet respektive förskolläraruppdraget och om det är möjligt att samverka utan 
att inkräkta på varandras kompetensområde. Asp-Onsjö (2012) hävdar att föräldrars 
inflytande ofta är starkt begränsat vid samtal om barnet, eftersom personalen vanligtvis 
har pratat sig samman i förväg om den bild som de vill föra fram till föräldrarna om 
barnet. Vanligtvis godtar föräldrarna det synsätt som pedagogen förmedlar.  
Dokumentation som ligger till grund för samtalet ligger i personalens händer vilket 
också begränsar föräldrarnas makt. 
 
Även Granath (2008) har analyserat utvecklingssamtalet, men utifrån hur skolan 
använder samtalen som disciplineringsteknik. Författaren hävdar att 
utvecklingssamtalen används för att forma elever till de subjekt som samhället samt 
skolan anser att de behöver.  Det visar sig att lärare använder elevers olikheter som en 
möjlighet till att jämföra elever med varandra i skolans utvecklingssamtal. I samtalen 
avhandlas ofta sådant som har med elevens karaktär att göra och helst skall eleven själv 
förstå hur och vad som skall korrigeras och ändras i elevens uppträdande. Lärarna 
skapar ofta en familjär atmosfär i samtalssituationen och samtalet kan därmed ses som 
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att det blir ett relationellt verktyg till att påverka eleven mot en viss riktning. Läraren 
lirkar och förhandlar med eleven och föräldrarna för att komma dit de vill - i motsats till 
att ge order. Därmed blir maktbalansen otydlig enligt Granath (2008), eleverna får 
urskilja ett lätt dolt budskap.  
 
4.9  Inkludering och anpassning i förskolan 
Inkludering är ett begrepp som kan tolkas på många sätt och ha många olika betydelser. 
Att vi kan acceptera olikheter hos individer och även se det som en tillgång kan vara en. 
Haug (2014) anser att begreppet idealt handlar om en förskola och skola för alla, där 
ingen hamnar utanför och undervisningen är anpassad till den enskildes förutsättningar. 
Inkludering är inte bara specialundervisning utan det handlar om all undervisning, om 
förhållandet mellan gruppen och individen. Gerrbo (2012) menar att det fortfarande är 
tre grupper av elever som fortfarande inte är integrerade i den vanliga skolan. Det är 
elever med utvecklingsstörning, elever med grav språkstörning, och dövblindhet samt 
de elever som är i särskilda undervisningsgrupper – fast de lokalmässigt befinner sig i 
den ordinarie skolan. Gerrbo menar att kategorisering av olika elever ibland kan vara 
nödvändigt men att det bör ske med försiktighet. 
 
Sedan början av 1990-talet är det en målsättning att bygga ut förskolor rent 
antalsmässigt men även att skapa en förskola för alla. Rabe & Hill (1990) har följt hur 
det kunde vara när barn med utvecklingsstörning integrerades i förskolan för 25 år 
sedan. Det är relativt gammal forskning, frågan är hur mycket det har förändrats genom 
åren. I studien visade det sig att de utvecklingsstördas sociala kontakter i skolan i 8 av 
10 fall bestod av vuxenkontakt. Ofta anställdes en assistent som skulle vara 
huvudansvarig för barnet. Det var också vanligt att det kom någon utifrån som tränade 
det enskilda barnet eller delgav assistenten hur hon skulle göra. Detta förstärkte 
oavsiktligt segregeringen av barnet. Övriga barn i gruppen uppfattar hur de vuxna 
agerar och vilka värderingar som finns i personalgruppen. Om de vuxna visar en 
osäkerhet eller irritation märker de övriga barnen det och tar avstånd ifrån barnet. Om 
det då är en assistent som ansvarar för ett särskilt barn som de andra barnen inte har så 
mycket kontakt med, bekräftar det ytterligare att barnet är avvikande i någon mening. 
Om och när det sätts in extra stöd är det viktigt att det inte stämplar det enskilda barnet, 
stödet skall riktas till verksamheten enligt Rabe & Hill (1990). Det uppges att 
personalen ofta har svårt att förändra verksamheten och arbetssättet. För att en 
inkludering skall bli bra krävs en fungerande organisation, noga förberedelse och ibland 
även personalförstärkning för att verksamheten skall kunna upprätthålla kvalitén (Rabe 
& Hill 1990). 
   
Linniko (2009) har forskat om hur lärare ser på undervisning och inkludering. I studien 
intervjuas lärare på grundskolenivå men jag anser att innehållet kan bidra till tankar om 
synen på inkludering i stort, även i förskolan. Det framkommer att när elever har svårt 
att följa med i undervisningen av olika orsaker, är det mycket vanligt att det skapas 
särskilda undervisningsgrupper. I de grupperna sker undervisningen mer utifrån elevens 
intresse och erfarenheter, på ett mer strukturerat sätt. Linniko (2009) frågar sig varför 
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dessa undervisningsstrategier inte kan genomföras i de ordinarie grupperna. Om skolor 
kan använda sig av större variation i sina undervisningsmetoder vidgas synen på vad 
som är normal undervisning och en större acceptans på individen. Vidare påtalar 
författaren att det är vanligt att lärare har ett kategoriskt tänkande, eftersom bristerna 
anses bero på elevens begränsningar. En svårighet för inkluderande undervisning som 
lyfts fram är att det är brist på planeringstid, både för den enskilde läraren och för lärare 
och assistent gemensamt. Linniko (2009) funderar över vad det är som gör att skolor 
inte kan organisera detta. Även den syn som framträder i lärarkollegiet på mina, dina 
eller våra gemensamma elever påverkar inkluderingsresultatet.  
 
Även Macartney & Morton (2011) uppfattar att lärare i förskolan/skolan inte fullt ut 
lyckas i sin undervisning utifrån funktionshindrades möjligheter. I Nya Zeeland där 
författarna verkar, anses läroplanen ha goda intentioner för att undervisningen skall utgå 
ifrån barns delaktighet, en helhetssyn på barnet och dess familj och det skall finnas 
möjlighet att lära sig genom ömsesidiga relationer och en känsla av tillhörighet. Ändå 
framkommer det att barn som har någon svårighet eller funktionsnedsättning ofta får en 
undervisning där barnet självt är passivt och kunskapen förs över från den vuxna. 
Barnet får delvis sin undervisning separerad ifrån övriga barn i gruppen. Vidare 
framkommer att när det finns svårigheter i kommunikationen mellan det enskilda barnet 
och övriga barn i gruppen anses det mer bero på barnets individuella svårigheter än sin 
omgivning. Macartney & Morton (2011) anser att lärare behöver stöd i inkluderande 
pedagogik och för att kritiskt reflektera kring sitt eget tänkande, sina metoder och 
undervisningsmiljön.  
 
4.10  Diagnos- vad kan det innebära? 
Diskussionen om vad det kan innebära för det enskilda barnet att få en diagnos kan 
utgöra en hel studie. Här nedan görs enbart ett kort inlägg.  Jakobsson och Nilsson 
(2011) skriver att det positiva med en diagnos är att det kan användas som argument för 
resurser till barnet och dess familj samt ge en förklaring till de svårigheter som barnet 
har. Samtidigt kan det också innebära en risk för att personer runt barnet låser sig och 
inte ser andra förklaringar till viss problematik. En diagnos behöver inte betyda att 
barnet har större behov av stöd än ett barn utan diagnos. En diagnos har framför allt tre 
betydelser enligt forskning som Jakobsson och Nilsson (2011) hänvisar till. 

o Som dörröppnare till samhällets stödsystem 
o För att få förståelse från omgivningen 
o Det ger en bekräftelse och en förklaring, både barn och vårdnadshavare får ett 

namn på det som de upplevde inte stämde 
En diagnos kan oftast inte exakt beskriva problematiken och svårigheten som det 
innebär för en person, utan mer en riktning för hur och med vad den omgivande miljön 
kan behöva anpassas. Diagnosen måste kompletteras av en pedagogisk utredning där 
stödbehoven noga utreds. Pedagogisk personal har ibland höga förväntningar på vad en 
diagnos kan ge för ledtrådar, men många gånger blir det mest en bekräftelse på vad de 
redan visste (Jakobsson och Nilsson 2011). Även Björk-Åkesson (2009) anser att en 
diagnos kan ge ”en inträdesbiljett” till resurser både för barnet samt andra personer runt 
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barnet. Diagnosen kan ge en förklaring till svårigheter som barnet har men det är inte 
alltid det kan kopplas till några specifika pedagogiska metoder. Det krävs alltid att man 
tittar på barnets egna förutsättningar, sociala faktorer samt miljön runt barnet. 
 
Det bedrivs för lite forskning inom det specialpedagogiska området för förskolan enligt 
Lutz (2009). Den forskning som görs i Norden lägger stort fokus på normalitet och 
avvikelse hos barn. Inom forskningen framförs kritik mot att det är vissa yrkesutövare 
eller experter som har makten att bestämma var gränsen går för det normala och det som 
anses vara avvikande.  Inom sociologin finns det forskare som är kritiska till att 
kategorisera och diagnostisera människor utifrån bedömda avvikelser. Lutz (2009) 
hänvisar till Conrad & Schneider och Solvang när han påtalar att beteendeproblem som 
förklaras med biologiska avvikelser kallas ibland för medikalisering. Det kan då tolkas 
som en strävan mot att utveckla tekniker från samhället sida för att kunna ge 
ansvarsbefrielse. En fördel som belyses med diagnoser är att det kan hjälpa barnen som 
anses avviker samt deras föräldrar. Förr kunde avvikelser beskrivas utifrån att en person 
ansågs lat, dum eller benämnas som idiot. Utifrån det kan det nu uppfattas mer humant. 
Baksidan av medikalisering kan vara att experter sätter gränser samt formulerar 
problemen som blir individens problem istället för samhällets. Det innebär också att det 
är experterna som avgör vilka resurser som är viktiga utifrån det medicinska tillståndet 
(Lutz 2009).  
 
Palla (2011) anser att personal i förskolan är försiktig med hur de uttrycker sig om barns 
avvikelser. Däremot anses det ändå bättre att resonera om en diagnos än att säga att ett 
barn är elakt. I det fallet kan det anses som att en diagnos blir skuldbefriande för både 
personal och barn. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt belyses specialpedagogiken som område ur de tre perspektiven, 
kompensatoriskt, kritiskt samt dilemmaperspektiv utifrån Nilholms beskrivning. Även 
Moira von Wright tolkning av det punktuella och relationella perspektivet för förmåga 
att kunna inta någon annans perspektiv samt för samverkan. Valet av att använda dessa 
teorier grundar sig i utifrån mitt intresse för pedagogers sätt att möta människor i sitt 
yrke. Genom att inta ett perspektiv i mötet med andra människor, medvetet eller 
omedvetet, visar det sig i dess handlande. I förskolan innebär det att personalen gör 
didaktiska och pedagogiska val utifrån sitt sätt att se på barn och föräldrar.   
 
Det är inte alldeles lätt att exakt beskriva vad specialpedagogik betyder eller innebär. 
Nilholm (2007) försöker bringa klarhet i vad specialpedagogik är genom att fundera på 
vad ”vanlig” pedagogik innebär. Pedagogik i allmänhet kan förklaras som 
undervisningssätt eller vara en verksamhetsform och då kan specialpedagogik innebära 
speciella undervisningssätt eller speciella verksamhetsformer. Ett görande som utförs på 
ett speciellt sätt i förhållande till det ”normala”. Specialpedagogik förknippas ofta med 
skillnader. I och med att specialpedagogik ofta har inneburit att det onormala 
uppmärksammas och urskiljs har det medfört en del kritik på det specialpedagogiska 
området. Vid en historisk tillbakablick kopplas det specialpedagogiska arbetet till 
segregering, då de som ansetts avvikande i någon mening placerats i särskilda grupper. 
Detta har kritiserats under senare år vilket också medfört en förändring.  Å ena sidan 
som Nilholm (2007) förklarar kan en identifiering av olika grupper bidra till mer 
resurser och gynnsamma arrangemang. Författaren nämner bland annat gruppen av 
ADHD- barn i det sammanhanget. Det innebär att specialpedagogik som område kan 
ses ur två grundläggande perspektiv. Antingen som särskiljande, som stämplar 
individer, eller som ett viktigt område, som ger möjligheter till de som är i behov av 
extra stöd.  
 
Nilholm (2007) beskriver och tolkar tre av perspektiven som kan anses vara relativt 
vedertagna inom forskningen. De omnämns som kompensatoriskt perspektiv, det 
kritiska perspektivet samt dilemma perspektivet.  
 
5.1 Det kompensatoriska perspektivet 
Det kan beskrivas som det perspektiv som har varit och till viss del fortfarande är det 
dominerande. Den enskilda individen anses vara bärare av problemet. I skolan och 
andra verksamheter ges det extra resurser och det skapas situationer som är anpassade 
för de med någon typ av svårighet. Det anses vara barnet som har svårigheter och barnet 
har då rätt till kompensation i form av extra resurser för att det skall kompenseras och 
kunna fungera normalt. Utbildningen skall tillrättläggas efter barnets behov och ibland 
innebär det att barnet undervisas i en särskild grupp, allt för att det skall få möjlighet att 
utvecklas optimalt. När en elev exempelvis har problem med skriv- och läsinlärning 
undersöks vilka svårigheter eleven har, vilka brister eleven uppvisar, vilka neurologiska 
avvikelser det finns samt hur individen bearbetar det skriva språket. Utifrån det skapas 
metoder för att kompensera problemet. En diagnos är central inom perspektivet. Men 
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genom att bedöma vilka som tillhör en grupp uppkommer också en 
gränsdragningsproblematik. På internationell basis har det utarbetats olika system för 
klassificering, de vanligaste är DSM och ICIDH, enligt Nilholm (2007). 
Specialpedagogikens uppgift blir då att kompensera för bristerna som finns. 
 
5.2 Det kritiska perspektivet 
Inom detta perspektiv anses det vara skolorna som har svårt att hantera de olikheter som 
finns hos alla elever. Det finns ett erkännande att barn har olikheter och olika 
förutsättning men huvudfokus läggs på vad skola och samhälle gör med olikheterna. 
Grunderna för specialpedagogiken ifrågasätts. Den specialpedagogiska synen som råder 
anses vara förtryckande då den lyfter fram barn som mer eller mindre normala. Inom det 
kritiska perspektivet anses det vara de sociala institutionerna (främst skolan) som inte 
klarar av sitt uppdrag, utan använder sig av specialpedagogiken för att klara sitt eget 
tillkortakommande. Skolmisslyckande skall alltså sökas utanför eleven. Skolan skall 
vara en god miljö för alla barn och olikheter skall lyftas fram som positiva 
utvecklingsmöjligheter för skolans arbete. Inom perspektivet finns en tveksamhet till 
objektiviteten och användbarheten av de olika diagnoser som barn får.  Det diskuteras 
om diagnoser är en nackdel för den enskilda individen och enbart av godo för skolornas 
organisation, som då inte behöver förändra sitt arbetssätt. Misslyckanden anses ju ändå 
bero på den enskildes tillkortakommanden. Inom det kritiska perspektivet anses och förs 
kritik mot att de med funktionsnedsättning inte ges lika möjligheter till utbildning samt 
att specialpedagogiken segregerar funktionsnedsatta (Nilholm 2007). 
 
5.3 Dilemmaperspektivet. 
Nilholm (2005) ställer sig frågan om det är rimligt att dela upp specialpedagogiken 
inom dessa två ovanstående perspektiv. Genom att använda sig av ett tredje perspektiv 
skulle det finnas större möjlighet att ”ordna vår förståelse” som Nilholm uttrycker sig. 
Då är det inte ett perspektiv som ligger mitt emellan de två vanliga perspektiven som 
behövs. Utan ett nytt perspektiv som bidrar till en ny teoretisk position. Genom namnet, 
dilemmaperspektivet, framträder inriktningen eller snarare vilket innehåll perspektivet 
speglar. Nilholm beskriver dilemman som en valsituation där det inte finns några 
entydiga svar.  Dilemmat för skolans utbildningssystem kan vara att alla skolor skall ge 
en likvärdig utbildning till alla oavsett barns olikheter.  Samtidigt krävs att 
undervisningen anpassas till barns olikheter. Det innebär att lärare måste ge samma 
undervisning till alla, samtidigt som de måste se till varje barns olikheter. Genom att 
organisera grupper så alla utvecklas optimalt, skall resurser fördelas utan att 
diskriminera någon. Men det som gynnar ett barn kanske missgynnar någon annan. Det 
uppstår ett dilemma som grundar sig i sociala, tekniska och politiska dilemma. Olika 
etiska dilemma är något som pedagoger också ställs inför. Andra värderingar, 
författaren lyfter fram social rättvisa, kan vara både komplex och tolkningsbar. Alla kan 
de stå i motsats till varandra. Det är inte enkelt att utifrån olika teorier veta hur vissa 
situationer skall hanteras. Utbildningssystemet är komplext och författaren lyfter fram 
betydelsen av att titta på det ur den synvinkeln. Olika grupper i samhället har olika 
förväntningar på vad skolan skall åstadkomma. Dilemmaperspektivet bidrar inte med 
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några konkreta lösningar inom det specialpedagogiska fältet men lyfter fram den 
komplexitet som finns. Inför framtiden behöver de två fälten, forskning och praktik 
samarbeta för en vidare förståelse. 
 
5.4 Punktuellt och relationellt perspektiv 
Strävan efter att förstå en annan person, förmågan att kunna inta någon annans 
perspektiv diskuteras av Moira von Wright (2000). Hon anser att vi kan se en elev eller 
ett barn som ett vad eller ett vem. Inom det punktuella perspektivet kan en person ses 
som en produkt av omständigheter och det är störst intresse för vad som är 
utvecklingsbart i eleven. Pedagogen försöker då skapa förutsättningar för eleven att 
utvecklas och lära sig. Om det framkommer problem eller svårigheter söker läraren rätta 
till bristerna, finna en lösning för den enskilda elevens brister. Läraren ser sig ofta som 
den som leder eleven. I förlängningen kan förhållningssättet leda till att eleven ser sig 
själv ur ett punktuellt egenskapstänkande. ”Jag är en slarvig tjej som har svårt för matte. 
Om läraren istället intar det relationella perspektivet, genom att intressera sig för vem 
eleven är, finns svaret i relationen mellan dem som människor. Läraren måste också 
vara beredd på att visa vem hon/han är. Lärare och elever kan då mötas trots att det är 
en asymmetrisk maktrelation emellan dem. Det är i mötet mellan människor som vi vet 
vem den andre är eller vem den kommer att vara. Varje individ är beroende av andra 
individer. Genom att en lärare kan låta bli att bestämma på förhand hur en elev är eller 
borde vara och istället vara öppet undrande kan läraren se eleven som en unik handlande 
social person. Von Wright frågar efter en pedagogik som intresserar sig för varje 
människa som unik. Det upptäcker man i tal och handling ofta väldigt flyktigt. Fantasi 
och känslor är också viktigt att ha med. Moira von Wright (2000) menar att om det 
fokuseras på den enskilde individens egenskaper kan det riktas en undervisning mot 
eleven som kan vara effektiv, däremot är det inte sagt att det leder till ett gott möte.  
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6 Metod 
I metodkapitlet redogörs för vilken metod jag har använt, hur samtalen med föräldrarna 
har gått till och hur valet av informanter gjordes. Samtidigt ges en beskrivning av de 
forskningsetiska val jag gjorde innan studien påbörjades samt under genomförandet. 
Avslutningsvis beskrivs hur bearbetning av empirin och analysen genomfördes.  
 
6.1  Studiens ansats 
I min kvalitativa studie är jag inspirerad av hermeneutisk ansats, vilket innebär att 
tolkningen av studiens empiri är central. Ödman (2007)  menar att hermeneutik innebär 
att bära ett budskap, att tolka någonting. Det sker genom att se och tyda tecken, råd och 
maning. Genom att orientera sig inom ett område ser forskaren vad som är väsentligt 
och inte. För att agera som budbärare och att tolka någon annan behövs en viss 
förkunskap. Hermeneutiken innebär också att föra en dialog på lika villkor. Det kan ske 
genom att forskaren får respondenterna att känna att det sker en dialog på lika villkor. 
Det är svårt för mig att bedöma mig själv, men i mitt forskningsarbete har jag försökt att 
vara en god lyssnare som är nyfiken på den berättelse jag hör. Genom att lyssna utan att 
avbryta föräldrars berättelse, anteckna stödord som jag senare velat återkomma till, har 
jag visat mitt engagemang. Varje ny förståelse bidrar med en pusselbit av den bild vi 
vill förstå (Ödman 2007). I studien har ambitionen varit att få en övergripande bild av 
hur föräldrar upplevt sitt barns förskoletid. Utifrån det har jag sedan försökt att bilda 
mig en uppfattning om vilket stöd barnet fått i förskolan samt vilka möjligheter 
föräldrarna haft till samverkan med främst förskolans personal och specialpedagog. 
Utifrån respondenternas berättelser har jag tolkat personalens agerande utifrån olika 
perspektiv som personalen kan anses ha intagit. 
 
6.2  Val av metod 
Jag har valt intervjuer med inspiration av livsberättelser för att få svar på mina 
frågeställningar. Vid intervjusituationerna har jag uppmanat informanterna att berätta 
fritt om hur deras barn var som litet, hur de upplevde vistelsen i förskolan och vilket 
stöd deras barn fick i förskolan. I samtalen har det vuxit fram en livsberättelse från 
barnets födelse fram till hur deras barn har det i dagsläget. Genom att låta föräldrarna 
prata fritt om sina barns första år var min önskan att få ta del deras upplevelse av hur 
förskolans personal har agerat gentemot dem och deras barn. När föräldrarna berättat 
det som de ansåg var viktigt för dem bad jag dem förklara och förtydliga vissa saker i 
berättelserna.  
 
Enligt Johansson (2012) benämns forskning som grundar sig i berättande som narrativ 
forskning. Andra ord som författaren använder sig av är ”berättelseforskning” eller 
”narrativa studier”. Narrativ forskning anses ibland vara underordnad den vetenskapliga 
kunskapen. Det kan vara svårt att berätta helt objektivt och därmed få fram en absolut 
sanning. Men på senare tid har det svängt och den narrativa forskningen har blivit mer 
accepterad. Johansson(2112) menar att alla berättelser berättas ur ett särskilt perspektiv, 
för någon i ett speciellt syfte. I den narrativa forskningen kan forskaren välja att 
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analysera olika typer av skrivna texter, olika samtal eller deltagande observationer. I 
min studie valde jag att be flera personer berätta utifrån ett förutbestämt tema. 
 
Johansson (2012) menar att i den narrativa berättelsen så har informanten inflytande 
över sin berättelse ända tills forskaren skriver ner sin text. I det skedet förlorar 
informanten kontrollen av sin berättelse. Det innebär att den som transkriberar och 
tolkar berättelsen måste vara aktsam.  
.  
6.3 Urval av informanter 
Mitt val att samtala med föräldrar vars barn har slutat förskolan, grundar sig i att jag tror 
att föräldrar som blickar tillbaka kan ge värdefull information och summera barnets 
förskoletid.  Barn i förskoleåldern har oftast inte utretts eller fått en diagnos. Genom att 
föräldrar i efterhand, ”med facit i hand” får fundera på pedagogernas arbetssätt, tänker 
jag kan vara ett sätt att ta tillvara på föräldrarnas erfarenhet och kunskap.   
    
För att komma i kontakt med föräldrar till barn med neuropsykiatrisk diagnos 
kontaktade jag en intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar via 
mail och frågade om jag kunde få komma på ett medlemsmöte för att presentera mig 
och beskriva mitt examensarbete.  På mötet visade de allra flesta ett stort intresse för 
min studie men där var enbart föräldrar till ungdomar i dryga tjugoårsåldern så därför 
föll de bort.  Ordförande erbjöd sig vidarebefordra mitt mail till en annan grupp inom 
föreningen. På det sättet blev jag senare kontaktad av fem olika föräldrar som ville delta 
i studien. En förälder mötte jag i ett annat sammanhang och då jag nämnde mitt 
examensarbete blev hon intresserad och kunde tänka sig att delta. Samtliga barn har en 
eller flera diagnoser (ADHD, autism, lindrig utvecklingsstörning) och är mellan 7 och 
12 år. De medverkande föräldrarna är för mig helt okända och jag har ingen relation sen 
tidigare till någon av dem. De bor i olika kommuner och deras barn har gått i olika 
förskolor. Tre av samtalen har genomförts på Linnéuniversitetets bibliotek, två hemma 
hos mig och en telefonintervju. Fyra samtal har spelats in med ljud och två har jag 
enbart antecknat det som berättades för mig. 
 
6.4 Transkribering 
Jag har transkriberat de inspelade samtalen men har inte tagit med alla små hummanden 
och andra små ord som jag bedömt irrelevanta för helheten i samtalen. Genom 
transkriberingen har jag fått möjlighet att både lyssna och läsa det som berättats för mig. 
En informant ville inte bli ljudinspelad så det samtalet skrev jag enbart ner på papper. 
Jag renskrev det direkt efter vårt samtal för att minimera fel i berättelsen. Även vid 
telefonintervjun skrev jag ner samtalet istället för att spela in det av förklarliga skäl. De 
två samtalen som jag enbart skrev ner blev något begränsade innehållsmässigt vid 
jämförelse med de ljudinspelade. 
 
Det finns flera anledningar till att transkribera intervjuer. Vid transkriberingen lyssnade 
jag på intervjuerna flera gånger och det bidrog till flera möjligheter att bli bekant med 
innehållet samtidigt som det är enklare att ha intervjuerna på papper när innehållet skall 
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analyseras och tolkas (Fangen & Sellerberg 2011). Det kan vara svårare att transkribera 
än vad man tror. I ett samtal finns små uttryck, hummande och även kroppsspråk som 
bidrar till ett helhetsintryck.  Allt finns inte med på en ljudupptagning och därför 
rekommenderas att även göra små anteckningar vid intervjun.  Fangen & Sellerberg 
(2011) hävdar att transkription alltid är selektiv och teoretiserande.  
 
6.5  Bearbetning och analys 
Efter transkriberingen har jag läst de utskrivna texterna och sökt efter olika 
gemensamma områden som föräldrarna berättade om. I och med att föräldrarna har 
berättat utifrån ett tidsperspektiv blev det också naturligt att bearbeta texterna utefter en 
tidslinje. Redovisningen av resultatet följer den tidslinje som har framkommit i 
berättelserna. I analysen däremot utgår jag ifrån de områden som visade sig 
framträdande i föräldrarnas berättelser, med koppling till studiens frågeställningar. Jag 
läste och studerade de utskrivna samtalen ett flertal gånger. I berättelserna framkom 
flera liknade situationer, respondenterna uppgav alltså likande ”teman” eller 
upplevelser. Nilholms tre perspektiv och Von Wrights teori om relationellt och 
punktuellt perspektiv har därefter använts för att försöka förstå och tolka föräldrarnas 
syn på bemötande samt vilket stöd deras barn fått i förskolan. I analysen har jag tolkat 
in förskolepersonalens didaktiska och pedagogiska val inom det perspektiv som jag 
anser överrens stämmer mest med deras agerande. 
 
Ahrne & Svensson (2011) menar att analysen egentligen påbörjas innan all data är 
insamlad, redan under fältarbetet, det vill säga när samtalen i detta fall genomförs. Den 
spontana analys som görs av olika aha upplevelser under genomförande kan vara nog så 
betydelsefull i slutänden enligt författarna. Jag uppfattade att jag fick mycket 
information och det var något svårt att veta hur jag skulle ta tillvara på resultatet. 
Lindgren (2014) menar att det insamlade materialet i kvalitativa underökningar kan 
behöva gås igenom ett flertal gånger för att vara säker på att resultatet är väl 
underbyggt. Författaren använder ordet ”mättnad” vilket innebär att när forskaren inte 
längre upptäcker något nytt i sin empiri, då är materialet färdiggenomgånget. 
 
6.6 Forskningsetik 
Inom all forskning krävs att forskningsetiska övervägande görs. Forskaren har ett ansvar 
för de människor som medverkar samt för de som indirekt kan påverkas av forskningen. 
Det anses att alla människor har en moral som visas i personens handlingar och 
beteende. Det är inte alltid man själv är medveten om sin moral. Etik däremot kan vi 
inte ha utan att först reflektera runt den (Vetenskapsrådet 2011).  Etik är medveten, 
reflekterad och motiverad moral, som beskrivs och formuleras så klart som möjligt. 
Forskaren får göra vägningar mellan att skydda individer som medverkar i forskning, 
individskyddet, och forskarkravet, d.v.s. det är inte rimligt att en obetydlig skada får 
hindra viktig forskning enligt Vetenskapsrådet (2011). Genom att särskilt beakta några 
begrepp som ofta förekommer inom forskning vill jag förtydliga mitt etiska 
ställningstagande. 
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Anonymisering eller avidentifiering innebär att kopplingar mellan intervjusvar och 
enskilda individer elimineras. Ingen förutom jag själv kan veta vem som har berättat 
vad i intervjun. Likaså avidentifierade jag vilka förskolor som barnen gick på under sin 
förskoletid. Om det finns något som skulle kunna röja någon individs identitet eller 
förskola så tar jag inte med den eller de uppgifterna i studien. 
 
Informanterna har fått ta del av en kort, skriftlig information som beskriver vilket syfte 
studien har, att det är frivilligt att delta samt information att de när som helst kan 
avbryta sitt deltagande. Där finns också kontaktuppgifter till mig och min handledare 
för vidare frågor och funderingar (Bilaga A). I samband med intervjuerna gavs även 
muntlig information om att barn och föräldrar avidentifieras samt hur arbetet kommer 
användas i framtiden. 
 
6.7  Tillförlitlighet och giltighet 
I all forskning gäller det att i så stor utsträckning som möjligt visa på trovärdiga resultat 
(Bryman 2012). I kvalitativ forskning granskas ofta ett socialt fenomen på djupet och 
det görs tolkningar av den sociala verkligheten. Det kan då vara svårt att tala om ett 
exakt resultat. Genom att säkerställa att forskningen har utförts i enlighet med de regler 
som finns samt att resultatet har rapporterats till den grupp som deltagit i 
undersökningen och de har bekräftat att forskaren har uppfattat allt rätt ökar 
trovärdigheten. Likaså måste forskaren vara noga med att redovisa exakt hur 
undersökningen har gått till för att andra skall kunna bedöma giltigheten. I och med att 
jag har spelat in intervjuerna har jag haft möjlighet att lyssna flera gånger för att minska 
risken för att missförstå det informanterna sagt. Däremot har jag inte gått igenom mina 
resultat med informanterna, vilket kunnat bidra till större giltighet. Johansson (2012) 
anser det vara viktigt för validiteten att informanterna kommer ifrån olika miljöer, och 
det gör mitt urval av informanter. Barnen har gått på olika förskolor och familjernas 
livssituation ser olika ut.  
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7 Resultat 
Här redovisas vad informanterna har berättat för mig under våra samtal. Det följer 
främst en tidslinje med start ifrån det att barnen är små tills hur de har det nu. I resultatet 
framkommer även olika områden som informanterna har pratat om och som är kopplade 
till mitt syfte. Det framkommer en hel del likheter i föräldrarnas berättelser, men även 
vissa olikheter.  
 
7.1  Det lilla barnet  
Berättelserna tar sin utgångspunkt från både graviditet och förlossning och vidare fram 
till barnets första år. De flesta föräldrar kände ganska tidigt att något var fel eller 
annorlunda med deras barn. Föräldrarna kände en oro över att barnet inte utvecklades 
som det skulle. Barnet skiljde sig mycket ifrån sina syskon, något barn var överaktivt 
eller ovanligt envist och trotsigt enligt föräldrarna.  
  
”Från det att han var ett år, vi hade inte märkt något innan, kan man tro att han var i 
trotsåldern, den gick aldrig över. Det bara fortsatte och fortsatte.” (mamma till Oscar). 
 
”Som liten var han väldigt aktiv, det hände mycket, han lärde sig snabbt men han hade 
dåligt tålamod, fick ofta utbrott. Tappade ofta bort sig när han skulle göra något” 
(mamma till Linus.) 
  
De flesta barnen började på sin förskola när de var ungefär 1,5 år och allt fungerade bra 
i början. Inskolningen uppfattades fungera som ”vanliga” inskolningar.  Föräldrarna 
pratade så småningom med personalen på förskolan och lyfte upp sin oro kring sitt barn. 
Enligt de intervjuade lugnade personalen föräldrarna, personalen sa att det fungerade 
bra på förskolan. En förälder minns hur personalen framhöll att barnet var en fin, glad 
och positiv kille med humor.  
 
”När jag tog upp det med dagis, han var väl 2,5 år, sa de att han var ett A-barn” 
(mamma till Gustav). 
 
På två av förskolorna uppfattade personalen detsamma som föräldrarna och det 
framträdde en samsyn på barnet. Personalen konstaterade att barnen hade någon 
svårighet. I ett fall var det personalen som uppmärksammade föräldrarna på att det fanns 
vissa svårigheter för barnet på förskolan. Det är de föräldrarna som har mest positiva 
erfarenheter av hjälp och stöd till sitt barn av förskolan. Även om det där också finns en 
variation beroende på vilken förskola och avdelning barnen är på. Samtliga barn har 
varit på några olika avdelningar beroende på barnets ålder, först bland yngre barn sedan 
äldre.  Några av familjerna har också flyttat under barnens förskoletid och därför har 
barnen bytt både förskola och avdelning.   
 
”Men dagiset är jag fantastisk nöjd med, de kunde se hans behov, de sa att när de 
märkte att han blev orolig så kunde han få gå ut en stund”. (mamma till Linus) 
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”Både vi och personalen upplevde att hon hade en sen språkutveckling”. ”Vid 3 års 
ålder ville personalen kontakta en specialpedagog, det tyckte vi var bra. 
Specialpedagogen kunde se en tydlig försenad språkutveckling och en tydlig allmän 
avvikelse” (mamma till Stina). 
 
7.2 Föräldrar söker stöd och förståelse 
Så småningom när barnen blir lite äldre, mellan två och tre år, tog föräldrarna upp sin 
oro med personalen på barnhälsovården (BVC) och där blev de lugnade av 
sköterskorna. På BVC hänvisades föräldrarna till den kommande 4-årskontrollen. Innan 
det görs det inte så mycket anser föräldrarna. Sköterskorna gav en lugnande förklaring 
att alla barn är olika och att allt är normalt. Några av barnen uppgavs vara lite sent 
utvecklade inom några områden, men inget som verkade oroväckande. Samtliga 
föräldrar berättar hur de så småningom har fått kontakt med antingen psykolog ifrån 
BVC, BUP eller inom habiliteringen. Det är föräldrarna som fått ta ansvar för att ringa 
och ligga i för att få kontakt, en del vet inte riktigt vem de skall vända sig till. De 
upplevde att de fick vänta på besked om de fick komma och göra en 
utvecklingsbedömning eller inte. Endast ett barn träffade en psykolog före 4 års ålder. 
Det barnet utreddes och fick sin diagnos i 4-5-årsåldern. Föräldern upplevde att 
personalen inom BUP inte var riktigt överens om barnet skulle utredas så tidigt eller 
inte. 
 
”Jag tog kontakt med BVC för att göra en utvecklingsbedömning, men vi behöver inte 
gå in på det, det var ganska krångligt” (mamma till Linus). 
 
”Vid 4 - årskontrollen lyfte vi frågan, fick en lapp till psykologen, men man drar sig för 
det ändå. När vi sedan pratade med henne sa hon - det låter som ni har ett spännande 
barn. Men hon träffade inte barnet, sa att det låter som han är ojämnt utvecklad, 
kommer nog att växa i kapp, det ordnar sig” (mamma till Oscar). 
 

När barnen senare har fått sin diagnos erbjöds föräldrarna att delta i utbildning om sitt 
barns funktionsnedsättning genom BUP eller habiliteringen. Utbildningen upplevdes 
positiv, både kunskapsmässigt samt att de fick träffa andra föräldrar i liknande situation. 
Redan innan hade föräldrarna också själva sökt information och läst på om sådant de 
ansåg att de behöver mer kunskap om. Utbildningen handlade framförallt om 
tydliggörande pedagogik. Någon som har barn med dubbeldiagnoser berättade att det 
var lite krångligt då de blev förflyttade från BUP till habiliteringen. Det upplevdes vara 
vissa svårigheter att få den kunskap som behövdes då det inte var så lätt för personalen 
på habiliteringen att ha rätt kompetens när barnen har dubbel eller trippeldiagnoser 
trodde föräldern.  Personalen på habiliteringen upplevdes väldigt tillmötesgående samt 
kunniga. Det fanns även en del hjälpmedel att få som timstock, sovtäcke med tyngder i, 
förtydligande bilder samt någon tavla.   
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7.3  Stöd och anpassning i förskolan 
Enligt föräldrarnas berättelser upplevdes svårigheterna bli större när barnen blev lite 
äldre, i 4-5 årsåldern, både i förskolan och hemma. Några barn fick ofta utbrott, ville 
inte vara med de andra barnen i gruppen och ville inte delta i olika styrda aktiviteter på 
förskolan. Något barn drog sig undan och samspelade inte med de andra barnen på 
förskolan. Personalen hanterade det på olika sätt. Här framträder det stora skillnader i 
berättelserna mellan olika föräldrars upplevelser. Flertalet av föräldrarna hade svårt att 
återge eller var osäkra på vilka stödåtgärder som gjorts i förskolan.  I samtalen framkom 
att personalen ofta upplevdes rådvilla och osäkra. Föräldrarna upplevde att personalen 
försökte få det dagliga att fungera men sände samtidigt ut signaler till föräldrarna att det 
var jobbigt på förskolan.  Personalen upplevdes inte veta hur de skulle gör för att det 
skall bli bra för barnet. Så småningom tog en del förskolor kontakt med specialpedagog. 
Föräldrarna upplevde det vara svårt att förändra personalens arbetssätt och det tog tid att 
få miljön på förskolan anpassad efter barnets behov. De intervjuade berättade att när 
barnen inte vill vara med på samlingar och andra aktiviteter så behövde det inte det. Vid 
påklädningssituationer kunde något barn få vänta till sist, eller bli satt i vagn, skrikande, 
eftersom barnet inte ville klä på sig och gå ut. 
 
”Vissa anpassningar gjordes nog så småningom, typ att han fick ta mat först” (Kalles 
mamma).  
 
”Han var ju väldigt utåtagerande då, han slog de andra barnen, vi bestämde att i det 
rummet Gustav var fick det bara vara fem barn inklusive Gustav och en pedagog” 
(Gustavs mamma). 
 
”Jag tror att anpassningen mer var att han om han inte ville vara med på olika slags 
aktiviteter så behövde han inte det ” (mamma till Oscar). 
 
Dock är det två föräldrar som var väldigt nöjda med personalens arbetssätt och de 
insatser som pedagogerna genomförde. Pedagogerna upplevdes och lyfts fram som 
erfarna och lyhörda, de såg precis vilket bemötande och stöd barnet hade behov av. En 
förälder berättade om hur pedagogerna förändrade sitt arbetssätt på avdelningen. 
Personalen introducerade bland annat olika lekvråer för att minimera spring och stim, 
det gynnade både det enskilda barnet samt alla andra barn på avdelningen. Det gjordes 
anpassningar i verksamheten som var anpassade efter barnets behov, vilket resulterade i 
att det kom alla barn tillgodo. En annan förälder berättade att personalen läste av barnets 
behov och lät honom gå ut och springa av sig när han hade svårt för att sitta still. Likaså 
höll de en hand på hans axel när de pratade med honom och gav korta, tydliga 
instruktioner 
 
”Någonting gjorde de säkert, vad de gjorde är svårt att veta, det var en lugn förskola, 
dagis, det var nästan magiskt, han var med på allt. Pedagogerna hade stenkoll, det var 
ett fantastiskt klimat, det påverkade nog honom jättemycket” (mamma till Linus). 
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Personalen sa att det som är bra för Elias är bra för alla barn. De jobbade med positiv 
förstärkning” (mamma till Elias). 
 
7.4  Bemötande  
Överlag var föräldrarna nöjda med det bemötandet de fått i förskolan, även om någon 
förälder samtidigt gav stark kritik då hon upplevt nonchalans och en direkt ovilja att 
genomföra stödåtgärder som BUP rekommenderat. Personalen förmedlar positiva saker 
till föräldrarna som har hänt deras barn under dagen. Någon förälder berättar att det kom 
en nyutbildad förskollärare som klarade av hennes barn bra, och tolkar det som att 
studenterna läser säkert mycket om barn i behov av särskilt stöd under utbildningen nu 
för tiden. Samtidigt framhåller flera av föräldrarna att det inte var så lätt för personalen, 
de tror att de gjorde så gott de förmådde med de resurser och kunskaper som de hade. 
Någon förälder berättar att till deras tidigare barn kunde de få råd av förskolans personal 
men med detta barn gick det inte alls. Föräldern drar själv slutsatsen av att det 
indikerade att något inte stod rätt till (med detta barn). 
 
”De var ändå duktiga att lyfta fram honom, en av personalen under sista året berättade 
mycket bra grejor också och det var skönt också, jag kan inte säga att någon har lyft 
bara tråkiga saker, men det var ju det man hörde” (mamma till Oscar). 
 
”De tyckte om Elias, de såg den han var. Förskolan var den bästa tiden.” (mamma till 
Elias). 
 
Men samtidigt upplevs att personalen på några förskolor är lite uppgivna och trötta, i sitt 
arbete. Det var genom kroppsspråket och i olika sätt att agera som föräldrarna läste av 
det negativa förhållningssättet. 
 
”Jag märkte att det var jobbigt när vi kom på morgonen, om jag kom 10 min för tidigt, 
var det jobbigt. De tittade inte barnet i ögonen, sa inte att det var kul när han kom” ” 
När jag öppnade grinden till förskola fick jag nästan ångestkänslor” (mamma till 
Kalle). 
 
”På 6-års införde personalen en ”hyssbok” en svart bok med ett klistermärke på 
utsidan med en surgubbe. Där skrev personalen ner allt barnet gjorde under dagen, 
boken innehöll bara fel och misslyckande” (mamma till Kalle). 
 
En förälder uppgav att hon upplevde att några i personalen var osäkra på hur de skulle 
möta hennes barn. Hon tolkade det som att personalen hade en rädsla för barnet som 
uppförde sig annorlunda. Personalen visade enligt mamman, osäkerhet i sitt möte med 
barnet. Lämningen på morgonen var olika svår för barnet och föräldern beroende på 
vem av personalen som tog emot dem. Samtidigt hade föräldern överseende med att det 
inte var möjligt att det alltid var den bäst lämpade personalen för hennes barn som tog 
emot på morgonen.   
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”Där märkte jag något som jag inte hade märkt på den andra förskolan, en tydlig 
rädsla, här kommer det ett barn som inte är som andra barn, som kanske har ett 
funktionshinder, det märkte man väldigt tydligt” (mamma till Stina). 
 
”Ibland på morgonen var det stackars Lena som skulle ta emot Stina som inte alls 
förstod sig på henne” (mamma till Stina). 
 
7.5 Samverkan med förskolans personal 
Samarbetet mellan föräldrar och förskola har mest bestått i att samtala vid hämtning och 
lämning samt vid utvecklingssamtal. I något fall där det uppstått problem kring stödet 
till barnet som föräldern önskat har även förskolechefen varit med på några möten. 
Någon förälder uttryckte att hon saknat diskussion, hjälp och öppenhet ifrån arbetslaget. 
En annan berättade att de hade ett bra samarbete, pedagogerna var lyhörda och de hade 
en tät kommunikation. På en förskola gavs rekommendationer om vilken avdelning 
barnet skulle byta till när det var dags att börja på ”storbarnsavdelning”. Det var inte 
samma som de hade haft till sitt tidigare barn men personalen på den avdelningen 
ansågs extra kunniga. En öppen dialog mellan föräldrarna och personalen uppgavs vara 
en av de viktigaste insatserna. En förälder har träffat specialpedagogen som personalen 
haft kontakt med. Det har inte skrivits några handlingsplaner eller åtgärdsprogram om 
hur personalen skall jobba, förutom för ett barn. Föräldern uttryckte att det skrevs ett 
”enklare åtgärdsprogram”. 
 
”Jag ringde i slutet av sommaren till rektorn och sa att nu måste vi ha ett möte, för då 
skulle han skolas in på Äpplet - där alla femåringar går, för han har blivit sämre. Men 
det var inget hon förmedlade till sin personal. Förtydliga med bilder, men det fanns 
inga bilder. Jag hade med mig egna bilder, inskolningen var färdig i oktober, 
november. Jag hade Gustav hemma tills vi hade bråkat färdigt.” Det hände inget förrän 
jag ringde verksamhetschefen” (mamma till Gustav). 
 
”Jag frågade pedagogen vid ett utvecklingssamtal om hon någonsin hade varit med om 
ett liknande barn, då svarade hon -låt mig tänka… ” (Oscars mamma) 
 
Föräldrarna har försökt att ge råd och tips till personalen hur de kunde göra för att 
underlätta för barnet och för personalen själva. Ett par föräldrar gav böcker till 
personalen så de kunde läsa om de svårigheter som deras barn har. I något fall har 
föräldern tagit med förtydligande bilder som personalen kunde sätta upp på avdelningen 
för att tydliggöra bl.a. dagsrutiner. Detta då personalen själva inte satte upp några även 
om specialpedagogen hade givit de rekommendationerna.  
 
”Överseende- jo det måste man ha, man måste ha en god relation, man gör ju fel som 
förälder, så man måste också ha överseende med dem”. ”Jag tror att förskolans 
personal är otroligt tålig personalgrupp, jaha, nu kommer det två barn till som vi inte 
har plats för, men vi löser det, den inställningen” (mamma till Stina).  
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”Jag tipsar mycket, ja jag är den som står honom närmast tänker jag. Sen har han haft 
samma resurs hela lågstadiet” (mamma till Linus).  
 
7.6 Kunskap hos personalen 
Pedagogernas kunskaper uppfattades överlag som låg, till viss del uppfattade 
föräldrarna också att personalen saknade intresse, engagemang och någon nämnde 
tidsbrist. En förälder ansåg sig ha svårt att uttala sig om förskolans pedagogers 
kunskaper men berättade att deras bemötande till barnet och henne själv iallafall var 
väldigt bra. Däremot lyfts specialpedagogerna fram som kunniga och positiva. Likaså 
var föräldrarna mycket nöjda med de resurspedagoger som en del barn har eller har haft 
under åren. I de fall specialpedagoger eller andra utomstående anlitats ansåg föräldrarna 
att det tog lång tid innan det genomfördes några förändringar i verksamheten som kom 
barnet till godo.  Föräldrarna upplevde att förskolepersonalen hade svårt att genomföra 
de råd som specialpedagogen delgivit. Ett barn som redan då hade fått sin diagnos hade 
rekommendationer ifrån BUP att få sitta enskilt men det tog lång tid innan det 
genomfördes på förskolan. Föräldern kopplade det till att det saknades kunskap om hur 
man skall jobba med ”dessa barn”. 
  
Två av föräldrarna har haft kontakt med förskolans förskolechef angående sitt barns 
behov av stöd. Upplevelserna av de mötena var varandras motsatser. I det ena fallet var 
föräldern mycket nöjd, eftersom föräldern ansåg att förskolechefen var driftig och 
bidrog till mer resurser och stöd till både det enskilda barnet och barnets avdelning. I 
det andra fallet upplevde föräldern att förskolechefen inte såg till barnets behov i 
verksamheten. 
  
”Noll, kunskap och kompetens. Jag frågade en gång, vad är det för fel på er? Vi som 
jobbar inom (…) måste läsa på men ni förskollärare gör inte det. Man måste läsa på om 
de diagnoser barnen har. De har inte en aning” (mamma till Gustav). 
 

”Så här i efterhand hade jag önskat att de hade sagt att han är lite speciell, ja, jag vet 
inte, jag förstå det är inte så lätt heller(…) Ja det är klart att personalen pratade med 
oss men vi visste ju inte, men jag känner lite… de träffar så mycket barn så de borde 
kunna säga lite” (mamma till Oscar). 
 
7.7 Specialpedagogens roll för barnet 
När personalen hade svårt att förstå barnen och personalen behövde råd kontaktades 
specialpedagog i några fall. Specialpedagogerna som var inkopplade upplevdes kunniga 
av föräldrarna. Detsamma gällde de resurspedagoger som en del barn hade på sin 
avdelning.  Det framkom stora skillnader av hur föräldrarna fått ta del av 
specialpedagogens arbete och på vilket sätt förskolans personal använde sig utav 
specialpedagogen. Det kan sammanfattas i tre punkter:  

1) Specialpedagogen träffade barn, personal och föräldrar flera gånger. Hon gav 
många konkreta råd och kommunicerade det med föräldrar och personal. Det 
mynnade bland annat ut i att det anställs en resurspedagog på barnets avdelning. 
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2) Förälder berättade att personalen träffade ”någon”, hon trodde att det var en 
specialpedagog eller psykolog för att få råd. Föräldern kunde inte berätta för mig 
vad som kommunicerats. 

3) Specialpedagog gav råd och tips som personalen dock inte använde sig av, inte 
som föräldern märkte i alla fall.  
 

”Specialpedagogen var otroligt duktig, hade ett möte med personalen hur de skulle 
jobba med Stina. Det var otroligt konkret, hur de skulle jobba med Stina och hur de 
skulle introducera ett schema. Hon hade med sig lekmaterial som de kunde använda. 
Sen skedde ingenting. Det kom inte upp något schema, de tryckte inte upp några bilder 
ifrån nätet. Det hände ingenting” (mamma till Stina) 
 
”På 5-års fick Stina en egen personal. De utvecklade en egen relation, hon hade alltid 
papper och penna i fickan.” Hon har varit avgörande för Stina, hon har varit 
intresserad och gått på utbildning och själv läst på. (Mamma till Stina). 
 
Föräldrarna till de barn som har haft eller har en ”resurspedagog” eller ”egen extra 
personal”, berättade att det fick inte heta att barnet hade en ”egen personal” eller att den 
personalen var enbart för just deras barn. Det betonades att personalen skulle vara en 
resurs för gruppen eller verksamheten men i realiteten innebär det ändå att den personen 
var till för det enskilda barnet. På en skola var resurspedagogen anställd för två elever i 
samma klass enligt föräldern. 
 
7.8 Så här är det nu 
Två av barnen går på resursskola, där de får ett fantastiskt stöd, enligt föräldrarna. 
Barnen trivs och utvecklas bra där. Föräldrarna upplever det skönt på ett vis för de vet 
att barnet får det stöd som det behöver. Föräldrar och barn är trygga med personalen där 
och det innebär att föräldrarna kan jobba utan oro för att skolan skall ringa om något 
som måste lösas. Det uppfattas som personalen har den kunskap som behövs. En 
förälder nämner att en nackdel är att barnet ”blir mer utvecklingsstört” då han bara 
träffar andra barn med utvecklingsstörning eller andra diagnoser. På resursskolan kan 
barnet vara med på utflykter och allting, vilket upplevs positivt. Ett av de barnen skall 
dock gå tillbaka till sin ordinarie ”hemskola” igen. En viss oro finns inför det eftersom 
”hemskolan” inte har så mycket personal. Tre av barnen går i vanlig skola och de har 
alla tre en resurs. Två upplever stort stöd och trivs med resursen, uppger att resursen har 
byggt upp en relation med barnet. Resursen har genom åren varit den som har kunnat se 
vilket stöd och vilka anpassningar som har behövts. Samtidigt har resursen också varit 
den som har delat med sig av sin kunskap till övrig personal på skolan.  Det utbyts 
information mellan skolan och hemmet någon gång i veckan, ofta per mail, 
telefonsamtal eller i en bok. En förälder däremot uppger att det inte har fungerat så bra 
med resursen, kontinuiteten har varit bristfällig och ibland har barnets diagnos 
ifrågasatts ifrån skolans håll. Föräldern uppfattar att skolan har relativt svårt för att möta 
barnet och anpassa undervisningssituationerna. Det sista barnet har jag ingen 
information om hur det är just nu. 



  
 

36 

Flera föräldrar framhåller vikten av att berätta om barnets svårigheter för andra föräldrar 
i förskolan och skolan. De uppger alla fått stor förståelse av andra föräldrar när de har 
berättat om sitt barns svårigheter, eller funktionsskillnad som någon förälder uttrycker 
det. Hur det upplevs när barnet får en diagnos är lite olika. De flesta föräldrar blev 
bekräftade av det de redan visste, någon förväntade sig egentligen en annan diagnos än 
den som barnet fick. Diagnosen uppfattas generellt inte vara stigmatiserande. I och med 
att barnet fått en diagnos tror föräldrarna att det ska vara enklare att få det stöd som 
barnet behöver.  
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Stöd till barnet-anpassningar i förskolan 

8 Analys 
Syftet med studien är att få veta vilket stöd föräldrarna anser att deras barn har fått 
under sin förskoletid. Likaså att få veta hur de upplevt bemötandet och samverkan med 
förskolans personal. Den bearbeta empirin är uppdelad efter den modell som är avbildad 
nedan. Den utgår ifrån första frågeställning och de svar som jag har utläst i resultatet. 
Min andra frågeställning analyseras i den löpande texten under punkt 8.4. 
 
Nedan har jag gjort en modell som synliggör vilket stöd föräldrarna anser att deras barn 
har fått under sin tid i förskolan. Visst stöd kommer ifrån den ordinarie personalen och 
där upplevs det vara adekvat av några föräldrar och bristande av andra. Special- 
pedagogen som är inkopplad för vissa barn bistår med stöd på tre olika sätt. Det har 
också funnits en resurspedagog anknuten till några barn. Överlag har stödet av 
resurspedagogen upplevts mycket positivt av föräldrarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Stöd till barnet och anpassningar i förskolan 
8.1.1 Adekvat stöd 
De föräldrar som lyfter fram förskolepersonalens kunskaper och förmåga att se deras 
barns behov berättar hur personalen har anpassat och förändrat arbetssättet i hela 
barngruppen. Det framkommer också att personalen jobbar med positiv förstärkning, 
sitter bredvid barnet vid maten och ger korta tydliga instruktioner. Vidare har 
personalen förmåga att läsa av vad barnet behöver. Barnet kan få gå ut och springa av 
sig när det är svårt att sitta still. Kraven som ställs på barnet upplevs vara lagom. Akalin 
m.fl.  (2014) påtalar att läraren behöver kunskap, kompetens och en erfarenhet samt 
möjlighet till stöd för att lyckas med inkluderingsarbetet. Vidare framkommer att det är 
av stor vikt att det erbjuds stöd ifrån specialpedagog till de pedagoger som arbetar med 
barn i behov av särskilt stöd. Flera föräldrar berättar i min studie att förskolans personal 
har kontaktat specialpedagog för rådgivning. Jag återkommer till det längre fram i 
texten.  
 
Lärarens kompetens är det som har störst betydelse för framgången i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd enligt Lindqvist & Nilholm (2011). Förmågan att justera 
arbetsmetoder samt tillgång till specialpedagogisk kompetens är av stor betydelse. 
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personal 
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1. Specialpedagog har kontinuerlig 
kontakt 

2. Förälder tror att specialpedagog 
varit i kontakt  

3. Specialpedagogens råd ignoreras 

resurspedagog 

Relationellt 
perspektiv 

Länk till 
omgivning 



  
 

38 

Samtidigt konstaterar Nilholm (2012) att det är relativt enkelt att påtala barns brister 
men desto svårare att förändra verksamheten så den passar alla barn. Även Macartney & 
Morton (2011) pekar på svårigheter för pedagogisk personal att anpassa verksamheten 
till barn med funktionsnedsättningar, trots läroplanens goda intentioner. Författarna drar 
slutsatsen att pedagogerna måste lära sig att kritiskt reflektera över både de metoder de 
använder och miljön. De föräldrar som anser att deras barn fått ett adekvat stöd 
uppfattar att personalen har god kunskap, i alla fall kan personalen avgöra vad som är 
bra för barnet i olika situationer. Jag tolkar det som att personalen också visar ett 
intresse för barnets behov. 
     
8.1.2 . Bristande stöd 
Kunskap kan anses vara viktig inom de allra flesta yrkesprofessioner. Resultatet visar på 
att flera av pedagogerna i förskolan uppfattas som rådvilla och osäkra av föräldrarna. 
Kunskapen hos förskolans personal om barn i olika svårigheter anses vara relativt låg 
enligt föräldrarna. Det framkommer också att personalen upplevs osäker och rådvill. 
Min tolkning blir att det är svårt att ge det stöd som behövs till varje barn om det saknas 
kompetens. Likaså framkommer att flera av förskolans personal har svårt att förändra 
miljön och verksamheten enligt föräldrarna. Det stämmer överens med den forskning 
som Nilholm (2012), Lindqvist & Nilholm (2011) har gjort, samt Renblad & Brodin 
(2014). Renblad och Brodin hävdar även att pedagogisk personal anser att de har för 
dålig kunskap om specialpedagogik och de upplever att det i förskollärarutbildningen 
ingår för lite specialpedagogik. 
 
När barnet på olika sätt visar att det inte mår bra i förskolan påtalar föräldrarna att 
förskolans verksamhet kunde vara bättre. Det kan påvisas likheter med Gars (2002) 
studie där det framkommer att föräldrarna ifrågasätter om förskolans pedagoger 
verkligen gjorde allt de kunde när barnet visade problembeteende i förskolan. Däremot 
finns inget som talar för att förskolans personal jämför barnen med andra barn i studien. 
Inga föräldrar påtalar att det har gjorts någon jämförelse med andra barn i gruppen. Det 
finns alltså ingen liknelse med det som Granath (2008) skriver om i sina studier. I 
Granaths studie framkom att lärare jämförde elever med varandra i utvecklingssamtalen. 
I empirin är det ingen förälder som nämner att förskolan har kartlagt barnens svårigheter 
eller dess behov. När jag frågar så framkommer det att specialpedagogen på en förskola 
gjort en kartläggning av barnet. Det var också det barnet som fick en resurs vid 5års 
ålder. Däremot uppfattade inte föräldern att de ordinarie pedagogerna på den 
avdelningen kunde anpassa verksamheten tillräckligt. Björk-Åkesson (2009) anser att 
en god kartläggning av barns svårigheter samt hur miljön ser ut är en grund för att 
utforma lämpliga stödinsatser för barnet. Föräldrar och förskolepersonal är oftast de 
som bäst ser vilka svårigheterna är och vilka mål som kan anses vara rimliga för barnet. 
Däremot kan det vara utomstående personer, till exempel psykologer och läkare som 
bidrar med kunskaper om olika tester och kartläggningar som kan förklara en viss 
problematik (Björk-Åkesson 2009). 
  
8.2 Specialpedagogens stöd till barnet 
I studien framkommer att de flesta förskolor i olika utsträckning har kontaktat 
specialpedagog för rådgivning. Lutz (2009) diskuterar dilemmat med 
specialpedagogiken.  Ju fler specialpedagoger och ju mer specialpedagogik i olika 
verksamheter kan innebära en risk för att de ordinarie pedagogerna inte behöver 
förändra sitt arbetssätt. Enligt föräldrarnas berättelser tolkar jag det som att 
specialpedagogens arbete i förskolan ser olika ut. Jag har delat in utnyttjandet av 
specialpedagogens kompetens och arbetssätt under tre olika punkter. 
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1. Specialpedagogen träffade barn, personal och föräldrar flera gånger. Hon gav 
många konkreta råd och kommunicerade det med föräldrar och personal. Det 
mynnade bland annat ut i att det anställs en resurspedagog på barnets avdelning. 

Utifrån det kan det i min studie tolkas som att när förskolans personal har kopplat in en 
specialpedagog så anser de att de har gjort sitt. Personalen lämnar över ansvaret för 
barnet till specialpedagogen och genomför inte själva så mycket förändringar i sitt 
arbetssätt eller i den pedagogiska miljön. Det blir specialpedagogens ansvar att ”åtgärda 
barnets brister”. Siljehag (2007) understryker att det ifrån fältet finns önskemål om att 
specialpedagogen skall jobba enskilt med de barn som har svårigheter. Å andra sidan 
påtalar Vourinen (2010) att förskollärare i förskolor har en ambition att stödja 
föräldrarna i deras föräldraroll. Det sker på olika sätt. Författaren menar att ibland ger 
förskollärarna klara tydliga råd och ibland ställer de motfrågor till föräldrarna för att de 
själva skall komma på en lösning av ett visst problem. Lutz (2009) menar att 
inkludering handlar om att förändra lärandepraktiken så den kan möta alla variationer 
bland barn och elever. Mer och mer framträder vikten av att forma miljön till barnens 
behov istället för tvärt om. 
 
             2. Förälder berättade att personalen träffade ”någon”, hon trodde att det var en 
specialpedagog eller psykolog för att få råd. Föräldern kunde inte berätta för mig vad 
som kommunicerats. 
Det kan tolkas som att det har varit bristfällig information mellan förskolans pedagoger 
och föräldern. Det kan också bero på att personalen inte ansåg att det som 
specialpedagogen tillförde arbetet med barnet och förskolans arbetssätt inte var relevant. 
Enligt Siljehag (2007) finns det ofta olika förväntningar på specialpedagogen utifrån 
olika personers uppdrag och position. Tidsbrist är också ett problem för bland annat 
specialpedagoger emellan åt fortsätter Siljehag. Om det är svårt att få tiden att räcka till 
skulle det kunna vara en anledning till att samarbetet med specialpedagogen inte 
fortsatte. 
 

3. Specialpedagog gav råd och tips som personalen dock inte använde sig av, 
inte som föräldern märkte i alla fall. 

Föräldern vet att specialpedagogen gav råd och tips för att underlätta för barnet på 
förskolan men personalen använde sig inte av de råden enligt föräldern. Bland annat 
ansåg specialpedagogen att det skulle vara bra med förytligande bilder på avdelningen. 
Det kan finnas flera orsaker till att råden ifrån specialpedagogen inte följs. Tidsbrist, 
intresse eller kunskap och förmåga hos personalen. Men även hur förskolechefen är med 
och följer upp avdelningens arbete. Ifrån flera håll i forskningen påtalas att pedagoger 
har svårt att anpassa sin undervisning och att kritiskt granska sina metoder och sin 
undervisningsmiljö bland annat (Macartney & Morton 2011). Även Nilholm (2012) 
anser att det är svårt för pedagoger att anpassa och förändra förskolan så den passar alla 
barn. Björk-Åkesson (2009) menar att utomstående personal, exempelvis 
specialpedagoger, kan bidra med kunskap och ge förklaringar till olika problem.  Även 
om de som är närmast barnet som föräldrar och personal är de som oftast vet vad som 
utgör svårigheter kan de behöva handledning för att prioritera problem och mål. Det 
finns också likheter med det som Asp-Onsjö (2012) hävdar, att föräldrars inflytande ofta 
är starkt begränsat vid samtal om barnet, eftersom personalen vanligtvis har pratat sig 
samman i förväg om den bild som de vill föra fram om barnet. Vanligtvis godtar 
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föräldrarna det synsätt som pedagogen förmedlar. Det visar sig överensstämma med det 
flera av föräldrarna i empirin har berättat, de har små möjligheter att påverka 
pedagogernas arbetsmetoder.   
 
8.3 Resurspedagog till barnet 
Resultatet visar att föräldrarna till de barn som har haft en resurspedagog av något slag 
anser att det har haft oerhört stor betydelse för barnet. Resurspedagogen är den som har 
stöttat barnet samtidigt som hon har varit den som förmedlade till övrig personal om 
vad som fungerar bra för just detta barn. Hon har också varit en länk mellan hemmet 
och förskolan och senare skolan. Resurspedagogerna har enligt föräldrarna visat intresse 
för att lära sig mer om barnets specifika diagnos, har gått på olika kurser, läst böcker 
samt sökt på internet för att vidga sin kunskap. Resurspedagogen har också kommit 
fram till egna strategier som fungerar för barnet. Det kan kopplas och dras paralleller till 
intersubjektivitet som Moira Von Wright (2000) skriver om. Genom att en pedagog är 
öppen inför vem en elev är eller kan bli istället för att ha en färdig inställning om hur en 
person borde vara, kan pedagogen rikta sitt intresse mot den sociala situationen och 
möta eleven som unik. Moira Von Wright vill genom att tolka Mead, framhålla 
intersubjektivitet som en kommunikativ process, ett sätt att skapa mening, framför en 
enighet. Mening skapas alltid i ömsesidighet och bildas genom handling. Porter m.fl. 
(2013) påtalar svårigheten att skriva ner förhållningsätt, det finns inga mallar för att 
möta barns olikheter. Moira Von Wright (2000) använder sig av det punktuella och det 
relationella perspektivet. I det punktuella perspektivet är det vanligt att lägga fokus på 
enskilda delar och enskilda egenskaper. I det relationella perspektivet är det istället 
relationer och ett djupare intresse som är grunden för att lärare och elever kan mötas 
som unika varelser, trots att det finns en osymmetrisk maktrelation mellan elev och 
lärare. Min tolkning är att resurspedagogen intar det relationella perspektivet i mötet 
med det enskilda barnet. 
 
Rabe & Hill (1990) påtalar risken med att det finns en assistent som är särskilt ansvarig 
för ett barn i en verksamhet. Det kan innebära bekräftelse på att barnet är annorlunda 
och avvikande i någon mening. I och med det ligger ett ansvar på resurspedagogen att 
motverka det scenariot. Extra stöd skall inte stämpla barnet, författarna framhåller att 
stödet främst skall riktas till verksamheten. I empirin framträder en bild av att 
resurspedagogen klarar balansgången mellan att ge det stöd som individen är i behov av 
utan att det stämplar barnet av att vara annorlunda. Linniko (2009) pekar på de 
svårigheter som lärare har av att anpassa och variera sin undervisning i den ordinarie 
undervisningen. Däremot visar det sig att lärare kan göra det i mindre särskilda grupper. 
En annan svårighet som Linniko pekar på är att assistenter och ordinarie lärare inte har 
gemensam planeringstid. I min empiri utläser jag att viss personal klarar av att anpassa 
den ordinarie undervisningen och verksamheten i hög grad. På andra förskolor åligger 
det resurspersonalen att ansvara för att förändra och anpassa verksamheten. Hur 
resurspedagog och ordinarie har samverkat med gemensam planeringstid och liknande 
har inte framkommit i min studie.  
 
8.4 Bemötande och samverkan ur föräldraperspektiv 
Överlag framträder det en positiv bild av bemötande och samverkan mellan 
förskolepersonal och föräldrar. Även i de fall där föråldra är mindre nöjda med det stöd 
barnet har fått. Det kan tyda på att föräldrarna uppfattar personalen trevlig och 
professionell i bemötandet även om de anser att de inte svara upp till barnets behov fullt 
ut. Det kan tolkas som att personalen försöker stödja föräldrarna efter sin förmåga. 
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Förskollärare i svenska förskolor har ofta en ambition att stödja föräldrar i deras 
föräldraroll enligt Vuorinen (2010). Det sker på olika sätt alltifrån att ge konkreta råd 
eller genom att ge ett reflekterande svar där föräldern själv får komma fram till en 
lösning. 
 
I studien framkommer att det är föräldrarna som i första hand lyfter fram barnets 
svårigheter och att de har en oro för hur barnet utvecklas.  Förskolan framhåller det som 
fungerar och lyfter fram barnets goda förmågor, i varje fall till att börja med när barnet 
är lite yngre. Det kan tyda på att pedagogerna i förskolan inte vill bedöma barnen utifrån 
några kriterier utan låta varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta till 
skillnad från det som Palla (2011), kom fram till i sin studie där förskolepersonal ofta 
genomför dokumentation som konstruera en bild av barnet. En dokumentation där 
barnets brister anses vara viktiga att identifiera och det normala och avvikande belyses. 
I förskolans styrdokument, skollagen samt Lpfö-98, rev.2010 som förskolan lyder under 
står det att det skall tas hänsyn till varje barns behov. Alla barn skall få uppleva att de 
gör framsteg och stöd till barnet skall ges i den ordinarie verksamheten. Renblad och 
Brodin (2014) hävdar att förskollärarna anser att de ställs inför ett dilemma, eftersom de 
inte skall bedöma barnet i förskolan. I Lpfö-98 (rev.2010) står det att förskolläraren 
skall ansvara för varje barns utveckling och lärandet skall systematiskt och kontinuerligt 
dokumenteras. Däremot finns inga individuella mål som barnet skall uppnå.  Porter 
m.fl. (2013) menar att det kan vara svårt att avgöra när ett barn är i behov av särskilt 
stöd, många barn kan anses befinna sig i en gråzon. En slutsats blir då att när förskolans 
personal inte uppfattar att barnet är i behov av särskilt stöd men däremot föräldern så är 
det rimligt att tro att det bidrar till en svårighet i samsyn i arbetet runt barnet. Mann 
(2007) hävdar att när barn få ett tidigt riktat stöd under förskoletiden minskar behovet 
av specialundervisning längre fram. Samtidigt medför tidiga insatser att tiden som 
barnet behöver stöd är kortare än då insatserna genomförs längre fram. I Manns studie 
(2007) framkommer det vara av vikt att ge stöd till både det enskilda barnet men även 
stöd till barnets familj.  Det talar för att det är viktigt med en samverkan som kan stötta 
barnets familj på flera plan. 
 
Föräldrarna uppgav i sina berättelser att pedagogerna i förskolan pratade med dem, de 
upplevde att de fick information om sitt barn. Samtidigt berättar föräldrarna att de kunde 
se och uppleva att personalen var trötta, uppgivna och de fick signaler om att det fanns 
svårigheter på förskolan. Det gjorde att några föräldrar upplevde det ”jobbigt” att hämta 
och lämna sitt barn på förskolan vissa perioder. En annan förälder uppfattade tvärtom att 
förskolan var lugn och de fick ett bra bemötande. Bemötandet kommuniceras omedvetet 
både icke verbalt och verbalt. Kommunikation fram skrivs ofta som komplex. Eide & 
Eide (2004) lyfter fram en god kommunikation som en förutsättning för god kvalitet 
inom många områden. Kommunikation innebär både hur något sägs och vad som sägs. 
Samtidigt som det verbala uttrycks ges en mängd signaler genom kroppsspråket. Ofta 
vet vi inte vad vi förmedlar med vår röst, vårt ansiktsuttryck och andra rörelser enligt 
författarna.  
 
Vidare framkommer att föräldrarna tipsar pedagogerna om råd och litteratur som berör 
sitt barns svårigheter. Föräldern är också den som delger den information som de har 
fått i kontakt med bland annat BUP. Det utbyts information för barnets bästa och för att 
skapa ett samarbete mellan hemmet och förskolan. Några föräldrar uppger att de saknat 
en öppen dialog med personalen på förskolan. Det kan kopplas till Kihlbom (2011) som 
anser att förskolans personal har bristande förmåga och utbildning i att samtala med 
föräldrar, speciellt när barn har någon slags svårighet. Porter m.fl. (2012) påtalar att 
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föräldrar önskar att barnets pedagoger skall visa empati och ha förståelse för barnets 
svårigheter, men det är svårt att skriva ner det som kan sägas ingå i ett förhållningssätt. 
Samarbete mellan föräldrar, till barn i behov av särskilt stöd, och förskola har betydelse 
för barnets trivsel (Sandberg & Ottosson 2010). Genom samarbete ges föräldrar 
möjlighet att påverka förskoleverksamheten vilket i sin tur bidrar till föräldrars 
upplevelse av att vara sedd och lyssnad på. Samarbetet innebär också att personalen 
skall ge begriplig information om verksamhetens mål och innehåll. Till viss del anser 
förskollärare att de får för lite utbildning om samarbetsformer under sin utbildningstid. 
Gars (2002) hävdar att förskollärare ofta lägger stor vikt vid barns underprestationer i 
utvecklingssamtalen. Den tolkningen gör jag inte utifrån empirin i min studie. Det kan 
betyda att förskolan under de senaste 10 åren istället mer och mer lyfter fram barnets 
starka sidor, istället för att belysa barnets svårigheter. Däremot framträder andra likheter 
med Gars (2002) studie, som tillexempel att föräldern ställer sig frågande eller kritisk 
till förskolans kvalité när barnet uppvisar ”problembeteende” i förskolan.   
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9 Analys kopplat till teoretiska utgångspunkter  
Min tolkning och analys av resultaten visar att både förskolans personal och 
föräldrarnas blick skiftar mellan det kompensatoriska, det kritiska och 
dilemmaperspektivet. Det är inte alltid entydigt vilket perspektiv de vuxna intar utan det 
kan ibland vara en blandning mellan olika perspektiv. Ambitionen har varit att försöka 
tolka in resultatet under den kategori som jag anser ligger närmast. 
 
Kompensatoriskt perspektiv 
I några av förskolorna genomförs få förändringar till förmån för deras barn enligt 
föräldrarna, vilket kan tolkas som att personalen anser att barnets svårigheter är just 
barnets problem och det är där insatserna skall göras. Ett barn får en extra resurs vid 5-
års ålder, tre andra barn får en extra resurs när de börjar i sexårsverksamheten. I det 
kompensatoriska perspektivet framhålls betydelsen av resurs, gärna i form av en extra 
personal. Även föräldrarna kan anses inta det kompensatoriska perspektivet när de 
betraktar barn och verksamhet. Föräldrarna upplevs nöjda när barnet får en resurs som 
stöd. Det ifrågasätts inte öppet i samtalen om det kan bero på att verksamheten har 
misslyckats med att anpassa verksamheten. Utan det mer konstateras och bekräftas att 
det är barnet som behöver extra hjälp. Dock uppfattar jag att alla föräldrar vill och 
önskar att verksamheten i högre grad skall anpassas utifrån barnets behov. Samtidigt 
skall vi komma ihåg att föräldrarna under barnets förskoletid flera gånger har uppfattat 
att personalen saknar den kunskap och det intresse som behövs. Vidare kan det tolkas 
som att föräldrar när de söker svar på det enskilda barnets svårigheter hos BVC och 
BUP också intar det kategoriska perspektivet. Ingen förälder har ifrågasatt de 
rekommendationer som BUP givit, inte ens när det ges råd om att det barnet som är 5 år 
ska sitta enskilt viss del av dagen. Det tyder på att det finns en stark tro på att de som 
kan anses vara ”experter” är de som vet bäst och det är de råden som är styrande i första 
hand. Det är inte personalen på förskolan som begär att barnet skall utredas vilket kan 
tolkas som att personalen i de fallen inte agerar utifrån det kompensatoriska 
perspektivet. 
 
Vidare berättar en förälder hur personalen på 6-årsverksamheten använder sig av en 
anteckningsbok där de skriver ner vad barnet gör. Det visar sig att det enbart är fel och 
brister i boken som beskriver barnets agerande. Det kompensatoriska perspektivet syns 
klart här, det är det enskilda barnets brister som uteslutande diskuteras och lyfts fram. 
Det framträder inte några idéer om hur personalen kan agera eller förändra sitt arbetssätt 
eller verksamheten. Likaså skulle von Wrights punktuella perspektiv kunna knytas till 
personalens agerande.  Det är personalens fokus på barnets brister som är det 
framträdande i bemötandet. 
 
Kritiskt perspektiv 
Samtidigt framträder en bild av att föräldrarna är mycket nöjda när personalen genomför 
förändringar i verksamheten som är bra för deras barn och övriga barn i gruppen. När 
verksamheten förändras utifrån barns olikheter, kopplar jag det agerandet till det kritiska 
perspektivet. Inom det kritiska perspektivet förs kritik fram mot att de med 
funktionsnedsättning inte ges lika möjligheter till utbildning samt att specialpedagogik 
ibland segregerar funktionsnedsatta. Utifrån det kan det ses som ett misslyckande att två 
barn nu går på resursskola. Men föräldrarna uppges vara nöjda med det, även barnen var 
nöjda utifrån föräldrarnas tolkning. Inom det kritiska perspektivet läggs vikten på att 
skolan ska vara en god miljö för alla oavsett olikheter.  I litteratur framhålls att barns 
olikheter skall lyftas fram som utvecklingsmöjligheter. I tolkningen av resultaten kan 
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det ändå anses vara svårt för personalen att fullt ut handla utifrån det kritiska 
perspektivet.  Alla skall få likvärdig utbildning oavsett barns olikheter. Men det som 
gynnar någon kan missgynna någon annan. Det kan anses framträda ett dilemma.  När 
skolan har svårt att ge likvärdig utbildning i den ordinarie skolan erbjuds barnet plats i 
en annan skola. Härmed tolkar jag mig se ett dilemma för barn och den organisation 
som barnet är i.  
 
Samarbetet med förskolans personal har enligt föräldrarna fungerat relativt bra. Men 
min tolkning av empirin är att det framträder vissa begränsningar i samarbetet. Det 
framkommer att det samtalas vid hämtning och lämning men samtidigt efterlyses en 
öppnare dialog av vissa föräldrar. Exempelvis framkommer det att personalen inför en 
ny rutin med att ha barnen färdigklädda när föräldern skall hämta för att underlätta för 
föräldrarna. Men föräldrarna känner efter ett tag att det känns ännu mer stressande att 
veta att de står och väntar på henne. Om samarbetet och dialogen varit tillräcklig hade 
detta lyfts fram och diskuterats innan den nya rutinen gjordes. Det kan tolkas som att 
personalen intar det kritiska perspektivet och förändrar rutiner och sin organisation men 
det kommuniceras inte med föräldrarna.  
 
Dilemma perspektivet 
Tidiga insatser förespråkas i förskolan. I styrdokumenten framhålls vikten av att alla 
barn får det stöd det behöver. Samtidigt pågår en diskussion huruvida det kan stämpla 
ett barn genom att påtala dess brister eller svårigheter. Lutz (2009) menar att det finns 
en risk med för mycket specialpedagogik och för många specialpedagoger. Det kan 
innebära att den ordinarie verksamheten blir snävare. I min studie framkommer att 
några förskolor kan anpassa hela verksamheten så den passar alla barn, utan extra 
resurser. Andra förskolor förmår inte se barnets behov och kan således inte heller 
anpassa verksamheten till det enskilda barnet. Det kan tolkas som att det framträder ett 
dilemma för både barnet och verksamheten. En fråga som blir betydelsefull är hur 
personalen kan tillgodose varje barns behov utan att kategorisera barnet. Kategorisering 
bör ske med försiktighet även om det ibland kan vara nödvändigt för organisationen och 
det praktiska arbetet (Gerrbo 2012). Sett ur dilemmaperspektivet är utbildningsystemet 
komplext och vi måste titta på det ur olika synvinklar (Nilholm 2005). 
  
Som jag skrev innan framkommer det att samarbetet och bemötandet upplevs relativt 
bra samtidigt som personalen ibland sänder signaler om att det är jobbigt med barnet på 
förskolan, enligt föräldrars berättelser. Det kan anses uppstå ett dilemma. Min tolkning 
är att personalen vill förmedla en positiv bild men oavsiktligt bidrar personalens 
handlande till en bild av att det finns svårigheter som inte kommuniceras 
tillfredsställande. Svårigheterna kan ha sin grund i verksamhetens organisation, miljö, 
resurser eller enskilda individers förmåga.  Enligt min tolkning ser jag att 
dilemmaperspektivet ligger som en ”lätt dimma” över förskolans arbetssätt och 
föräldrars upplevelse av sitt barns förskoletid. Ibland är det det kompensatoriska 
perspektivet som är det dominerade och även det som efterfrågas, samtidigt 
uppmärksammas dilemman där olika individer, grupper och organisationen ömsom styr 
och ömsom blir styrda. Mitt i allt befinner sig människor med olika behov och olika 
känslor, olika kunskaper och olika erfarenheter.  
 
Punktuellt och Relationellt perspektiv 
Vid flera tillfällen i empirin framträder bilden av att personalen i förskolan inte har 
tillräcklig kunskap om barns svårigheter och vilka didaktiska val de skall göra för att 
verksamheten skall passa alla barn. Utifrån von Wrights relationella perspektiv (2000) 
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där pedagogen försöker förstå en annan person utifrån sitt sammanhang, dess 
egenskaper och där personens förmågor är det viktiga kanske de specifika de 
kunskaperna om diagnoser och utvecklingsfaser kan anses mindre viktiga.  Däremot blir 
kunskap om hur människor blir till och skapas i mötet med en annan människa det 
viktiga. Även personalens förmåga att se föräldern som just en unik förälder till ett barn 
som just nu kräver extra omsorg på flera plan. När personal förmår inta det relationella 
perspektivet finns en möjligheter att förstå barn och föräldrar utifrån sitt sammanhang. 
Mamman till Stina upplevde att viss personal visade rädsla och osäkerhet i mötet med 
hennes barn och berättar hur svårt det då var att lämna barnet på morgonen. Om 
personalen kan inta det relationella perspektivet och öppna upp sig själva inför barnet 
och föräldern och genom en process arbetar för förståelse för den bild hon skapat sig av 
barnets egenskaper skulle det finnas möjligheter till en ny förståelse av barnet. Om 
personalen istället intar det punktuella perspektivet och lägger in barnets diagnos (i detta 
fall autism) som det centrala i mötet så blir barnet till ett vad, ett subjekt, där diagnosen 
och dess svårigheter blir det centrala. Min tolkning är att den aktuella personalen i mötet 
med Stina agerade utifrån det punktuella perspektivet. 
 
Ibland tar föräldrarna aktivt del i att försöka påverka personalens kunskaper. De tar med 
litteratur till förskolan som berör sitt barns svårigheter och de tar med material 
hemifrån, förtydligande bilder, som de fått rekommenderat. Ur Nilholms (2007)  
kritiska perspektiv kan det tolkas som att föräldrarna vill bidra till en förändring av 
verksamheten. Det är något i verksamheten som anses kan blir bättre.  Samtidigt kan det 
tolkas som att föräldrarna även inbjuder och öppnar upp till samarbete med förskolans 
personal. Genom att göra kopplingar till Von Wrights tankar om det relationella 
perspektivet tolkar jag det som att föräldrar öppnar upp för gemensam interaktion med 
personalen. Utgångspunkten är att det görs för barnets bästa.   
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10 Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuterar jag min metod och de resultat som har kommit fram i 
studien. 
 
10.1 Metoddiskussion 
För att få svar på frågeställningarna i studien har jag genomfört samtal med sex 
föräldrar. Det är intressant att det enbart var mammor och inga pappor som medverkade, 
men jag kan inte dra några slutsatser av det. Jag valde att låta föräldrarna berätta om sitt 
barn, med fokus på hur de upplevt tiden i förskolan. Det innebar att varje samtal blev 
ungefär en timme långt och berättelserna innehöll mycket information om barnet som 
individ samt om olika förskolors arbetssätt. Flera av barnen har bytt förskola under sin 
förskoletid av olika orsaker. I berättelserna framkommer även mycket känslor. Det finns 
en risk att föräldrarnas känslor påverkat mig i tolkningen av hur förskolan har bemött 
dem och deras barn.  Genom att vara medveten om det försöker jag i största mån 
undvika att låta det ske.  Det är möjligt att jag hade fått ett annat resultat om jag haft 
strukturerade frågor att utgå ifrån. Det hade inneburit att jag fått svar på mina direkta 
frågor, men därmed är det inte sagt att det hade varit det viktigaste som hade 
framkommit. Det är inte heller sagt att det hade varit mer sanning i det resultatet. I 
studien har jag sökt efter vilket stöd föräldrarna upplevde att barnet fick under sin 
förskoletid och det anser jag har framkommit i berättelserna. En annan metod kunde 
varit att skicka ut enkäter till ett större antal föräldrar och därmed få ett större underlag. 
Samtidigt hade jag då gott miste om det personliga mötet där jag har möjlighet att ställa 
följdfrågor eller be om förtydligande. I och med att jag i studien är inspirerad av en 
hermeneutisk ansats, har det varit viktigt för mig att träffa informanterna, tolka dem och 
försöka förstå deras berättelse. Däremot har jag inte velat styra för mycket genom att 
ställa för många frågor. Det faktum att jag utbildar mig till specialpedagog tror jag 
påverkade föräldrarna till att öppna upp sig och berätta om sitt barns situation. Några 
påtalade att det var bra att lyfta fram föräldraperspektivet i studier inom 
specialpedagogiken. 
 
Valet av att vända mig till en intresseorganisation för NP- problematik kan ha gjort att 
informanterna tillviss del har en del likheter. Genom att de aktivt har gått med i en 
förening för NP- intresserade kan det innebära att de är särskilt intresserade och i och 
med det också har en specifik kunskap. Det kan också innebära att de genom att delta i 
samma förening till viss del bildar sig vissa åsikter som kan ses som gemensamma för 
gruppen. I samtalen uppfattade jag dock inte att så var fallet utan varje informant 
berättade om sitt barn och sina egna upplevelser utifrån sin egen erfarenhet. 
 
10.2 Resultatdiskussion 
Det talas mer och mer om tidiga insatser i förskolan och skolan. Vad det innebär för 
varje individ och inom de olika verksamheterna kan diskuteras. Det är relativt svårt för 
föräldrarna att kunna redogöra för vilka anpassningar som gjorts i förskolan. De 
anpassningar som gjorts i förskolan är otydliga för en del föräldrar. I denna studie har 
jag enbart talat med föräldrar och alltså har förskolans personal inte fått komma till tals. 
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Sannolikt är det också svårt att göra anpassningar om det saknas kunskap eller intresse 
hos förskolans personal, vilket framkommit i studien. Det kan vara så att personalen har 
gjort en mängd anpassningar i verksamheten, tidiga insatser och gett mycket stöd till 
barnen utan att föräldrarna har uppfattat det. Min erfarenhet är att förskolor delvis 
anpassar verksamheten ”kontinuerligt i stunden”. Med det menar jag att pedagogerna 
möter barnen i det dagliga utifrån barns behov. Det samtalas och resoneras i 
personalgruppen hur olika situationer skall lösas och förändras för att det skall passa 
alla barnen. Det kan antas att de resonemangen och lösningarna inte alltid återges till 
föräldrarna. På flera förskolor förkommer säkert även ”förebyggande” pedagogiska 
diskussioner där personalen vänder och vrider på hur de skall göra för att utveckla 
verksamheten så den är utvecklande för alla. Samtidigt är det rimligt att anta att alla 
förskolor inte har samma struktur, organisation och möjlighet till pedagogiska 
diskussioner med eller utan kompetent ledare.  
 
Det framkommer i mitt resultat att BVC vill vänta med insatser och särskilda 
utredningar tills barnet ska gå på fyraårskontroll. Vilken anledning är till att BVC 
hänvisar till just fyraårskontrollen är inget som jag har undersökt. Finns det någon 
grund för att det är när barnet är just fyra år som det är lämpligt med tidiga insatser för 
barns olika behov. Eller är det när barnet skall ta steget in i förskoleklassen? Det är vid 
övergången till förskoleklassen flera barn i studien får en resurs som stöd. Det kan bero 
på att förskolans verksamhet skiljer sig åt innehållsmässigt men det kan också tyda på 
att skolledarna tycker det är viktigare att få stöd i 6- årsverksamheten. En annan fråga 
som jag har ställt mig under studiens genomförande är, vad vill egentligen föräldrar när 
de tar kontakt med olika instanser ifråga om sitt barns olikheter eller skall jag skriva 
svårigheter. Min tolkning är att föräldrar vill ha besked om hur de kan möta sitt barn för 
att barnet skall må bra. Ett barn som signalerar att det inte mår bra vill föräldrarna 
hjälpa på något sätt. Samtidigt söker föräldrar också förståelse och kunskap om orsaker 
till sitt barns agerande och handlande. Det är för att få det som de vänder sig till hälso-
sjukvården för att göra ”en utredning”, vilket i förlängningen ses som en möjlighet att 
bidra till en positiv utveckling hos barnet.  
 
Flera av familjerna flyttade under barnets tid i förskolan vilket skulle kunna påverka 
vilket stöd som gavs till barnet. Det är naturligt att det tar lite tid innan barnet och 
personalen har lärt känna varandra på en ny avdelning eller ny förskola. Det skulle 
kunna påverka det stöd som gavs till barnet till viss del. Likaså kan vuxenrelationerna 
mellan förälder och personal påverkas under en inledningstid. 
 
Förskolechefen har ett stort ansvar för att påverka verksamheten samt att skapa 
möjligheter till fortbildning. Under senare år har många förskolor lagt fokus på 
kompetensutbildning inom matematik och naturvetenskap. I min litteraturgenomgång 
framkommer att förskollärare upplever att de har för lite kunskap inom området 
specialpedagogik. Utifrån det ställer jag mig frågande till hur fortbildningsutbudet ser ut 
inom det specialpedagogiska området. Vilka möjligheter har pedagogerna att utbilda sig 
vidare inom förskolans regi? Det kan också diskuteras om det är den enskilde 
pedagogens ansvar eller om är det arbetsgivarens ansvar att personalen har den kunskap 
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och utbildning som behövs. Föräldrar berättar att de genom BUP har blivit erbjudna 
samt deltagit i utbildning om sitt barns diagnos samt hur de kan anpassa miljön för att 
underlätta för barnet. Kan den utbildningen vara något som pedagogisk personal kan 
använda sig av i sitt arbete? Min erfarenhet är att förskolan inte har något kontinuerligt 
samarbete varken med BVC, habiliteringen eller BUP. Det är möjligt att det samarbetet 
är mer utbrett inom andra kommuner eller inom andra rektorsområden. I studien 
framkommer inte att personal ifrån olika verksamheter har haft något samarbete. Ändå 
är det det som påtalas vara viktigt ifrån flera håll i forskningen. 
 
Samarbetet och bemötandet mellan föräldrar och förskolans personal uppfattas mesta 
dels positivt. I förskolan möts föräldrar och personal dagligen och det innebär att det 
finns goda möjligheter till en god samverkan. Huvudansvaret för samarbetet ligger på 
förskolan och inte på föräldrarna. Genom att koppla ihop den kommunikativa förmågan 
med bemötande drar jag slutsatsen att pedagogernas förmåga att kommunicera påverkar 
hur föräldrarna upplever bemötandet. Både Kilhbom (2011), Porter m.fl.(2013) och 
Sandberg och Ottosson (2010) pekar på vikten av en god förmåga att kommunicera som 
en förutsättning för ett gott samarbete mellan förskola och föräldrar. I samtal mellan två 
parter förmedlas saker både verbalt och icke-verbalt (Eide & Eide 2004). Vissa föräldrar 
påtalar att personalen indirekt (genom kroppsspråket och omedvetet) förmedlar att det 
är jobbigt med deras barn på förskolan men personalen säger det inte muntligt. Min 
slutsats blir att pedagogerna har ett stort ansvar för att kommunicera med föräldrarna, 
berätta hur det är på förskolan samt lyssna in hur föräldrarna upplever situationen. 
Pedagogerna måste våga samtala om det som händer på förskolan, om insatser som 
görs, samtidigt är det oerhört viktigt hur det sägs. När personalen har god kunskap om 
både barns utveckling, förskolans arbetssätt och verksamheten i stort är det min 
övertygelse att det är lättare att kommunicera professionellt.  Personalens förmåga att 
visa förståelse och respekt för barnet och föräldrarnas situation varierar säkert ifrån 
person till person. I inledningen hänvisar jag till Niss och Söderström (2015) som 
påtalar att det kan vara känsloladdat att jobba med andras barn och det krävs både mod 
och nyfikenhet. Pedagoger måste också ha en tro på sig själva som kompetenta. Genom 
att säkerställa en utbildning av hög kvalité samt att pedagoger använder sig av sina 
tidigare erfarenheter och reflekterar kring dessa ökar chansen till en bra verksamhet för 
alla barn. En av föräldrarna som var väldigt nöjd med sitt barns hela situation på 
förskolan påtalade att personalen berättade hur barnet gör på förskolan, utan att lägga 
någon värdering i det som sägs. Jag tolkar det som att föräldern uppfattade budskapet 
och tog det till sig utan att samtidigt behöva analysera varför personalen uttrycket sig på 
ett särskilt sätt. Likaså kunde föräldern känna ett förtroende eftersom personalen kunde 
hantera både det enskilda barnet samt hela barngruppen. 
 
En förskola skrev ett enklare åtgärdsprogram för ett barn. De övriga har inte skrivit 
några åtgärdsprogram eller handlingsplaner för det enskilda barnet, vilket inte heller 
skall göras i förskolan enligt gällande styrdokument. För övrigt nämner inte föräldrarna 
någon dokumentation i samtalen. Jag tolkar det som att dokumentation inte har varit 
framträdande i förskolan, varken för att följa det enskilda barnets utveckling eller för 
hur verksamheten har utvecklats och anpassats. I varje fall har det inte ha varit 
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betydelsefullt eller synligt för föräldrarna för då hade det troligtvis kommit fram under 
våra samtal.  Björk-Åkesson (2009) anser att det är många olika faktorer som påverkar 
barns utveckling och lärande. Kartläggning av barns svårigheter samt hur miljön är 
utformad är en grundförutsättning för att utforma lämpliga stödinsatser. Jag ställer mig 
frågan hur pedagogerna ser på verksamheten, vilka förändringar och anpassningar görs 
på förskolorna efter den aktuella barngruppen. I första hand ska anpassningar och stöd 
genomföras i hela gruppen och inte särskilja någon. Förskolan skall kontinuerligt 
utvärdera sin verksamhet för att få kunskap om förskolans kvalitet. Det är 
grundläggande för varje barns bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande 
(Lpfö– 98, Rev.2010). För det behöver möjligheter ges till pedagogerna i form av tid, 
kunskap och redskap. Det kan skilja mycket från förskola till förskola. I slutänden är det 
förskolechefens ansvar, även om den enskilde pedagogen inte kan i frånsäga sig sitt 
ansvar.   
 
Specialpedagoger kan bidra med en utanförblick. Det framkommer att specialpedagogen 
även är värdefull för det förebyggande arbetet (Mohss 2014). Under senaste året har det 
från politiskt håll påtalats att det behövs fler specialpedagoger inom förskolan och 
skolan. Det kan tolkas som att det kompensatoriska perspektivet fortfarande är det 
rådande ifrån politiskt håll, till skillnad ifrån om politikerna intar det kritiska 
perspektivet, då huvudfokus istället läggs på diskussioner om förskolans och skolans 
arbetssätt samt dess organisation som helhet. Samtidigt anses Sveriges förskolor vara en 
förebild för andra länder, och förskolans arbetssätt där lärande och omsorg går hand i 
hand är unikt. Genom denna studies underlag är jag ändå tveksam till att alla förskolor 
har nått fram till den höga kvalité som önskas. Jag slås också av hur försiktiga 
föräldrarna är med att kritisera de enskilda pedagogerna, även om de inte är helt nöjda 
med deras arbete. Det visar sig genom att föräldrarna ibland försvarar personalens 
handlande genom att bland annat säga ”de gjorde så gott de kunde, de visste inte bättre”. 
Det kan bero på att det uppstår ett visst band mellan personalen och föräldrarna under 
den tid som barnen är på förskolan, samt att de själva vet hur svårt det är att alltid göra 
rätt. 
 

10.3 Förslag till fortsatta studier 
Då det i studien framkommit att det saknas kunskap och kompetens hos förskolans 
personal om barn i behov av särskilt stöd, anser jag att det är värt att vidare undersöka 
förskolepersonalens kompetens inom det specialpedagogiska området. Det kan anses 
vara rimligt att det enskilda barnet och dess familj ska mötas av kunnig personal oavsett 
vilken förskola barnet går på. 
 
Ett annat område för fortsatta studier är hur samverkan ser ut mellan olika verksamheter 
eller instanser för barn i förskoleåldern. Det lyfts fram som en viktig framgångsfaktor i 
olika litteratur.  
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Områden att ta upp i föräldraintervju 
 

• Vill du börja berätta om ditt barn, hur det var som liten, under 
förskoletiden, samt kort om nuläget.  
 

• Inkludering 

• Anpassningar 

• Bemötande/ Förståelse   

• Kunskap hos pedagoger/ Kompetens 

• Info. till övriga barn och föräldrar 

• Samtal? Hur och när? Samverkan 

• Delaktighet? Tillgänglighet 

• Samarbete med andra professioner? 

• Vad har ni saknat? Vad har varit positivt? 

• Övergång till förskoleklass 

• Ledning/förskolechef 

• Diagnosens betydelse för dig o ert barn 

• Ditt initiativ till stöd? 

• Utbildning om ditt barns funktionsnedsättning 

• Ditt barns möjlighet att påverka sin situation i förskolan 

• Handlingsplan/åtgärdsprogram 
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