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Sammanfattning 

Studiens syfte var att ta reda på hur pedagoger ser på samverkan med föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd och hur de kommunicerar med föräldrarna. Studien gjordes genom 

intervjuer med pedagoger i förskolan för att få reda på hur pedagogerna ser på samverkan med 

föräldrarna. Pedagogerna fick också berätta om vilka barn som de ansåg vara barn i behov av 

särskilt stöd och hur de kommunicerade med deras föräldrar.  

Resultatet visar att pedagoger ansåg att det var viktigt att vara tydliga och ärliga mot 

föräldrarna. Det var också viktigt att vara lyhörda för vad föräldrarnas oro och bekymmer 

handlade om och att lyssna på föräldrarna. Kommunikationen med föräldrarna skedde både i 

den dagliga kontakten och på enskilda möten. Pedagogerna ansåg att man inte skulle prata om 

barnens svårigheter i den dagliga kontakten utan ha enskilda samtal för det, vilket 

pedagogerna också tydligt förklarade för föräldrarna.  
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Inledning och problemformulering 
Pedagoger ska samarbeta med föräldrarna när det gäller barnen vilket finns inskrivet i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Det står även i läroplanen för förskolan att 

personalen ska ha förmågan att samspela med och förstå barnen samt att personalen ska få 

föräldrarnas förtroende så att tiden på förskolan ska bli positiv för barn med svårigheter. 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför 

ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.” (Skolverket 2010, s. 13.) 

Pedagogerna behöver alltså skapa en bra relation med föräldrarna och kunna arbeta 

tillsammans med dem för barnets bästa något som gäller för alla barn. I barnkonventionen 

(UD, 2006, artikel 23) står det att barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 

anständigt och fullvärdigt liv i förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och gör det möjligt för barn att aktivt delta i samhället. Studien är viktig 

eftersom att personalen i förskolan möter barn och föräldrar dagligen och en viktig del i 

arbetet är kontakten med föräldrarna. Fokuset i denna studie är samverkan med föräldrarna till 

barn i behov av särkskilt stöd och hur personalen kan bemöta dessa föräldrar för att kunna 

skapa de bästa förutsättningarna för barnen i förskolan.  

Utifrån iakttagelser av situationer i förskolans miljö har jag upplevt att föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd har svårt att släppa taget och lita på pedagoger. Det fick mig att fundera 

över hur jag som blivande pedagog kan arbeta med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd 

och samtala med föräldrarna. Pedagoger ska samtala och samverka med föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd för att skapa en bra vistelse i förskolan för barnen. Det är därför viktigt 

att samverkan mellan pedagoger och föräldrar sker på ett bra sätt så att man kan stötta och 

hjälpa barnen och på det sättet kan föräldrarna känna sig tryggare. För att föräldrarna ska 

kunna lämna över ansvaret på pedagogerna är det viktigt med dialog mellan pedagoger och 

föräldrar.  

Syftet 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna kommunicerar med föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd. Ett annat syfte är att ta reda på hur pedagogerna anser att samverkan 

med föräldrarna hjälper till att stötta barnen som är i behov av särskilt stöd. 
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Frågeställningar 

* Vilka barn betraktar pedagogerna som barn i behov av särskilt stöd? 

* Hur kommunicerar pedagoger med föräldrarna? Varför kommunicerar de på det sättet? 

* Hur arbetar pedagoger med föräldrar som är oroliga över sitt/sina barn? 

* Hur arbetar pedagoger med de föräldrar som är lugna? 

Begrepp: 
Funktionsnedsättning: Innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Det kan uppstå av sjukdom eller vara följd av en medfödd/förvärvad skada.  

Litteraturgenomgång 
Sandberg och Ottoson (2010) påpekar att formellt identifierade som barn i behov av särskilt 

stöd är barn som har olika former av funktionshinder eller är i psykosocial risk. Författarna 

har gjort en studie där de beskriver förskollärares, föräldrars och andra professionellas syn på 

samverkan när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Detta har gjorts genom intervjuer 

med åtta föräldrar och sju stycken förskollärare. I studien finner man en stor skillnad på de 

olika förskolorna när det gäller motivation och kunskap för att ordna extra hjälp till barn i 

behov av särskilt stöd. Studien skriver att tillgång till information från andra professionella 

förutom förskollärarna omkring deras barn kan få föräldrarna att känna sig trygga och 

stöttade. Sandberg och Ottosson skriver att förskolan är barnens första skola och det är här 

som föräldrarna möter lärare för första gången och får sina intryck av hur lärare är från ett 

föräldraperspektiv. Det är därmed viktigt att kontakten mellan föräldrar och förskollärare 

fungerar bra, menar Sandberg och Ottosson. Det är den dagliga kontakten som skapar en bra 

relation mellan förskollärarna och föräldrarna och att de har en ömsesidig respekt för 

varandra. Förskollärarna i studien antyder att de anser att det är viktigt att ha tid att prata med 

föräldrarna både vid lämning och hämtning. Alla de tre grupperna — det vill säga föräldrar, 

förskollärare och andra professionella vilka var bland annat talpedagog, psykolog och 

specialpedagog — som var med i studien anser att kunskap är viktigt och förskollärare och 

andra professionella menar att en viktig del i samverkan är att utbyta kunskaper mellan 

varandra.  

Vidare skriver de att i Sverige har kommunerna enligt lag ansvar för att barn i behov av 

särskilt stöd erbjuds en plats på förskolan, men även att tillgodose barnens behov, och 

författarna menar att framförallt så är det barnens kontakt med andra barn och den stimulans 
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som barnen kan få på förskolan som är viktig. När det kommer till samarbetet mellan 

förskollärare och föräldrar menar de också att detta är viktigt för att barnen ska kunna få en 

känsla av trygghet och tillit. Detta för att barnen ska kunna vara i förskolemiljön och få en 

positiv utveckling. Författarna menar att barn kan läsa av föräldrarnas kroppsspråk, ton på 

rösten och attityd mot förskollärarna och att det påverkar hur barnet upplever sin tid i 

förskolan. De viktigaste perspektiven för föräldrar när det gäller deras barn är familjens syn 

på hur deras barns funktionshinder påverkar barnets deltagande i förskolan, föräldrarnas mål 

för barnet, förskolans roll, vilka tidigare erfarenheter av olika institutioner föräldrarna har och 

möjligheten till social kontakt med andra barn (Sandberg och Ottosson, 2010). 

Broomhead (2013) skriver att en prioritering internationellt på lärarutbildningen för 

inkluderande undervisning är att utveckla hur lärare kan förberedas att undervisa barn i behov 

av särskilt stöd. Broomhead skriver dock att det däremot inte finns lika mycket fokus på hur 

lärare ska förberedas för att arbeta med föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd.  

I studien intervjuade Broomhead 22 föräldrar till barn i behov av särskilt stöd om vad de 

ansåg om lärares empati för dem själva och deras barn. 18 av föräldrarna ansåg inte att lärare 

kunde eller försökte visa empati för familjen. Vidare kom det fram att föräldrarna ansåg att 

lärare bara kunde visa empati om de själva hade barn i behov av särskilt stöd. Författaren 

skriver att lärarstudenter har en begränsad insyn i hur livet som föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd ser ut. Det gör att lärarna är osäkra på hur de ska arbeta effektivt med dessa 

föräldrar. Broomhead (2013) menar vidare att empati är en nyckelfaktor i en effektiv 

samverkan mellan hem och skola, speciellt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Det 

ligger på pedagoger/lärare att skapa en bra relation mellan föräldrar och lärare. Författaren 

menar vidare att det är viktigt att lärare kan anpassa sig till de dagliga känslostormar som 

föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd upplever.  

På grund av det resultat som kom fram i studien ovan gjordes en andra del i studien. Detta 

eftersom studien visade att lärare behöver uppmuntras att visa empati och förståelse mot 

föräldrarnas perspektiv när de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I den andra delen av 

studien skulle det undersökas om lärare kunde utveckla empati om de fick reflektera och sätta 

sig in i de utmaningar som föräldrar i behov av särskilt stöd upplever dagligen. Det gjordes 

genom att en förälder, Hannah, berättade för förskollärare och förskollärarstudenter vid fyra 

tillfällen på två olika universitet om hur det var att ha två barn i behov av särskilt stöd. Under 

de här tillfällena diskuterades det om de olika utmaningar det fanns som förälder till barn i 

behov av särskilt stöd under olika aspekter av det dagliga livet. Bland annat diskuterades det 
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om sömn, mat, att handla, rörlighet, relationer, känsliga faktorer, rutiner, det sociala, att som 

förälder försöka vara sträng/bestämd och olika övergångar mellan aktiviteter under dagarna. 

De lärare som varit och lyssnat på Hannah om hennes erfarenheter ansåg själva att deras 

förmåga att visa empati för föräldrarna hade ökat. Hannah själv såg som sin slutliga poäng att 

detta med att ha barn i behov av särskilt stöd inte bara var en praktisk resa för föräldrarna utan 

även en emotionell resa.  

Thomas och Dykes (2013) gjorde en studie vars syfte var att stötta lärare i sin uppgift när det 

gäller att skapa effektiv samverkan mellan familjer och lärare. I studien intervjuades 54 

familjer med barn i behov av särskilt stöd för att ta reda på vilka förväntningar föräldrarna 

hade på lärarna. Frågorna som användes var fokuserade på familjens anpassning till att ha ett 

barn i behov av stöd, faktorer som påverkade familjen, familjens förväntningar och familjens 

engagemang i barnens skola. Studien visade att oavsett barnets kön, etnicitet eller 

funktionshinder uppskattade föräldrarna lärare som hade en öppen kommunikation och som 

visade respekt för barnet och hela familjen. Det som också uppskattades var att lärarna visade 

tålamod och brydde sig om barnet och familjen. Resultaten i studien visar att föräldrarna 

uppvisar stor tacksamhet mot lärarna för deras stöttning inte bara av barnet utan av hela 

familjen. Författarna menar vidare i studien att en av de största utmaningarna lärare har i 

dagens samhälle är att identifiera förväntningarna från varje familj och skapa effektiva 

relationer till alla familjer. Om familjer blir inkluderade i de beslut som gäller 

specialundervisningen för deras barn så skapas effektivare samverkan mellan föräldrar och 

lärare. Det i sin tur får positiva konsekvenser för barnet och hur barnet kommer fungera i 

förskolan/skolan. Ett annat resultat från studien visade att familjer med pojkar var mer 

tacksamma när det gällde personalens kunskap och skicklighet. Föräldrar till flickor var mer 

tacksamma mot personalens stöd och assistans för deras barn. De resultat som framkommit i 

studien menar Thomas och Dykes visar att alla familjer har olika förväntningar och det finns 

inte två familjer som har precis samma förväntningar på lärarna och skolan.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) gjorde en studie för att ta reda på hur föräldrar och 

förskollärare upplevde samverkan mellan hem och förskola när det gällde den redan 

etablerade och framtida former av samverkan. Syftet med artikeln var att beskriva samverkan 

mellan förskola och hemmet från både föräldrar och förskollärares perspektiv när det gällde 

föräldrarnas delaktighet i samverkan. I studien gjordes både individuella och 

fokusgruppsintervjuer. 26 förskollärare och 32 föräldrar deltog i studien. Den 
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samverkansform som betonades mest var den dagliga kontakten och dialogen mellan 

förskollärare och föräldrar. Det fanns en stor variation på kvaliteten på de dagliga mötena 

beroende på när föräldrarna lämnade och hämtade barnen. Detta eftersom det vid vissa tider 

var många som hämtade eller lämnade vilket gjorde att kommunikationen mellan föräldrar 

och förskollärare då bara berörde det allra nödvändigaste. När det gäller samverkan menar 

Sandberg och Vourinen att det finns en stark vilja hos både föräldrar och förskollärare att 

samverka. Samverkan ska vara ömsesidig och respekten för varandra betonas men även att det 

ska finnas en öppenhet mellan föräldrarna och förskollärarna. Sandberg och Vuorinen menar 

att det är viktigt att klargöra vilken roll som föräldrarna och förskollärarna har när det gäller 

barnens utveckling och att ha en kommunikation mellan dem när det gäller barnets 

utveckling. Detta eftersom ett bra samarbete mellan de vuxna kan göra att barnens problem 

upptäcks tidigt och att barnen får hjälp i tid. Studien visar också att föräldrarna ställer höga 

krav på samverkan med förskolan. Detta eftersom föräldrarna kan få pedagogisk stöttning för 

att hantera problem som kan uppstå mellan föräldrarna och barnen hemma. Författarna menar 

vidare att ju yngre barnen är desto viktigare anser förskollärarna och föräldrarna att den 

dagliga kontakten är. Föräldrar till barn mellan ett och tre år vill veta mer om hur barnet sovit, 

ätit och hur barnen har haft det i övrigt på förskolan under dagen.  

Davis, Ravenscroft och Bizas (2015) studie utgår från ett forskningsprojekt där man 

undersökte lärares, föräldrars och barns uppfattningar kring olika övergångar. Man gjorde 

fokusgruppsintervjuer med föräldrar och barn för att bättre förstå kontexten kring övergångar 

från förskola till grundskola och från grundskola till gymnasiet, samt inkludering och 

samverkan. För att ta reda på vad lärarna ansåg kring övergångar gjordes en online-

undersökning. Studien visar att det är skillnad mellan föräldrars, professionellas och barns syn 

på tillvägagångssättet när det gäller dessa övergångar för barn som behöver extra stöd. 

Studien kom fram till att effektiva övergångar innehöll deltagande, samverkan, stark 

planering, struktur, tillit och en tydlig kommunikation. Det fanns tre huvudsakliga 

tillvägagångssätt gällande övergångar, vilka var lärarledda och barnledda övergångar, samt 

föräldrasamverkan. De lärarledda övergångarna var fokuserade på lärarnas perspektiv istället 

för föräldraperspektivet. Det innebar bland annat att barnens syn på övergången ignorerades 

och man betonade starkt åldersrelaterade idéer. De åldersrelaterade idéerna innebar att barnen 

ansågs vara för omogna för att inkluderas i beslutsfattande när det kom till deras övergångar. 

Andra skolor och förskolor såg behovet av att anpassa systemen när det gäller inkludering vid 

barnens övergångar. Det kunde kopplas ihop med att ha en tydlig kommunikation mellan 
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föräldrar och personal. Vidare trodde de på att en lyckad övergång främjade värdet och synen 

på inkludering. Skillnaden mellan lärarledda och föräldrasamverkan blev att vid 

föräldrasamverkan närmande man sig en förståelse av avvägningen mellan att tvinga barnet 

att ändra på sig och att ändra systemet för att inkludera barnet. Det påpekas i studien att man 

ofta förbiser hur barn i behov av särskilt stöd själva upplever situationen när det gäller 

övergångar. De menar att man måste vara förstående för alla parter det vill säga för lärarna, 

föräldrarna och barnen.  

Murray, Hanyside, Straka och Arton-Titus (2013) gjorde en studie för att försöka förstå de 

erfarenheter som 71 föräldrar till barn i behov av särskilt stöd hade. Detta efter att föräldrarna 

tillsammans med lärare varit med i en 16 veckor lång specialundervisningskurs. I varje  kurs 

deltog mellan fem till tio föräldrar. Kurserna hölls mellan 2006 och 2010. Kursen gick ut på 

att skapa effektiva relationer och samverkan mellan föräldrar och lärare, detta för speciallärare 

och föräldrar med barn i behov av särskilt stöd. Målet med kursen var att föräldrarna skulle få 

känslan av att kunna vara med och bestämma men även uppmuntra föräldrarnas engagemang. 

”Parent empowerment includes the ability to meet the need of one´s family while feeling in 

control” (ibid, s. 145).  Resultatet visar att ur ett föräldraperspektiv har föräldrarna fått en 

ökad självkänsla i beslutsfattande, de känner en grupptillhörighet, fick positiva perspektiv på 

förändringar, en känsla av ömsesidig respekt mellan föräldrar och lärare. Föräldrarna kände 

att de fick tillgång till resurser, erfarenhet av att kunna vara med och förändra för deras barn 

och hopp inför deras barns skolgång. Författarna skriver att föräldrar och lärare ska ha en 

delad roll i beslutsfattande kring barnen och att den ska bygga på ömsesidig respekt. Om 

föräldrarna får vara med i beslutsfattandet ökar deras känsla av att kunna påverka vad som 

sker. Det påpekas att föräldrarna vill bli respekterade, förstådda och uppskattade när det 

kommer till att fatta beslut kring deras barns utbildning.  

Teoretiskt perspektiv 

 
Nilholm (2007) tar upp tre olika teoretiska och grundläggande perspektiv inom 

specialpedagogiken: det kritiska perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och 

dilemmaperspektivet.  

Det kritiska perspektivet innebär att man kopplar problemen till miljön och inte till barnet i 

sig. Miljön måste anpassas till elevernas olika behov snarare än tvärtom. ”Sålunda kan man 

inte lokalisera problem till eleven utan elevernas olikheter bör snarare ses som en resurs för 
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skolans arbete” (Nilholm, 2007, s. 39) Det kompensatoriska perspektivet innebär att 

kompensera för de problem som en individ har, det vill säga man kopplar problemen till 

barnet i sig. Det görs genom att identifiera olika sorters problemgrupper och söka efter 

bakomliggande orsaker så som främst psykologiska och neurologiska processer. Detta för att 

kunna ha en förståelse för det problem gruppen har och föreslå olika metoder och åtgärder för 

att kunna kompensera det eller de problem som individen visar upp. Det sista perspektivet är 

dilemmaperspektivet och kan ses som en blandning av de två andra perspektiven. I det här 

perspektivet är det eftersträvansvärt att se barn i termer av olikheter istället för brister. Det 

betonas här att utbildningssystemet har vissa grundläggande dilemman. Något som Nilholm 

menar är att dilemman är motsättningar som hela tiden trycker på ställningstagandet och 

egentligen inte går att lösa. Dilemman är situationsbundna eftersom de alltid är kopplade till 

konkreta situationer.  

Metod 
Det är en intervjustudie där jag intervjuade flera förskollärare eftersom att jag ville ha reda på 

förskollärarnas uppfattningar kring samverkan med föräldrarna till barn i behov av särskilt 

stöd. I denna del kommer jag ta upp hur jag gjorde intervjuerna, mitt urval, transkriberingen, 

min analysmetod och de forskningsetiska principerna.  

Intervjuerna 
För att samla in materialet intervjuade jag fyra förskollärare, tre stycken på en av förskolorna 

och en på den andra förskolan. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer vilket 

(Bryman 2011; Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 2012) beskriver som att forskaren 

har en intervjuguide med frågor men att den som blir intervjuad har stor frihet att forma sina 

svar och att frågorna anpassas efter intervjusituationen. De menar vidare att de frågor som 

finns med i intervjuguiden inte behöver komma i en viss ordning och att det går att lägga till 

andra frågor som forskaren vill ställa. Det kan vara att forskaren ber den intervjuade att 

förklara mer på något svar som forskaren tycker är intressant eller vill veta mer om. Detta är 

vad Bryman kallar för uppföljningsfrågor där forskaren kan be den intervjuade att utveckla 

sitt svar genom att ställa frågor som ”Vad menar du med det?” Följdfrågor kan alltså ge rikare 

svar. Vidare betonas det att intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på hur 

intervjupersonerna tolkar och uppfattar frågorna. Detta har jag gjort genom att lyssna in de 

svar jag fått samt att jag ställde andra frågor eller presenterade olika vidare funderingar när 

intervjupersonerna svarat på en fråga. Jag ställde inte frågorna som jag hade förberett i samma 
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ordning under de olika intervjuerna utan det blev olika beroende på vad jag fick för svar på 

frågan innan. Innan intervjuerna berättade jag för de intervjuade att jag skulle spela in 

intervjun för att lättare kunna komma ihåg vad som sagts under intervjun.  

Urval 
Mitt urval har jag gjort genom att jag valde en förskola som jag varit på innan där man har en 

specialpedagog inriktad mot förskolan. När jag var på förskolan föreslog en av dem som 

arbetade där att jag kunde fråga på en annan förskola som jag skulle besöka under en halvdag 

om det fanns något intresse att vara med i studien. Detta kan ses som det som Bryman (2011) 

benämner som bekvämlighetsurval. Här väljer forskaren ut personer som för tillfället finns 

tillgängliga vilket i min studie kan ses som att jag väljer att fråga dem som jag redan har 

tillgång till och passar in lite efter när dem kan bli intervjuade. Intervjupersonerna på den ena 

förskolan valdes genom att jag under slutet av ett personalmöte när alla var samlade berättade 

om mitt arbete. Därefter fick de som var intresserade av att vara med i undersökningen säga 

till och vi bestämde tider då jag kunde komma till förskolan och intervjua. När jag valde 

informant på den andra förskolan frågade jag personen som jag skulle till under min halvdag 

där om hon visste någon som skulle kunna vara intresserad för att därefter prata med den som 

var intresserad och bestämma tid för intervjun. 

De etiska principerna 
(Bryman, 2011 ; Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 2012) beskriver de etiska 

principerna som är samtyckekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar de berörda om vad 

undersökningen syftar till och det har jag gjort genom att vid ett tillfälle när all personal var 

samlad berätta om min studie, då jag även frågade om det var några som ville vara med. 

Samtyckekravet betyder att de berörda själva får bestämma om sin medverkan i studien och 

att detta sker utan tvång, bluff, bedrägeri eller hot vilket jag uppfyllde genom att berätta att 

medverkan var frivillig och låta dem själva ta ställning till om de ville vara med eller ej, och 

informerade också om att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Backman, 

Gardelli,Gardelli och Persson (2012) beskriver en andra del i informationskravet som betyder 

att de som är med i studien ska inte bara veta att dem ska vara med i studien utan även veta 

vad studien handlar om. För att vidare informera de som ville vara med i studien skrevs ett 

missivbrev som jag lämnade ut där de fick skriva under om de ville vara med och i brevet 

redogjorde jag för vad studien handlar om. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de 

inblandade inte ska kunna gå att identifiera av oberörda. När jag skriver namn på personen 
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eller platser i uppsatsen så använder jag fiktiva namn vilket jag berättade för dem som skulle 

vara med i studien. Nyttjandekravet betyder det att det material som samlats in bara kommer 

användas i forskningssyfte. Jag berättade för mina intervjupersoner att materialet enbart 

kommer användas till min studie och när uppsatsen är klar och examinerad, kommer 

inspelningarna från intervjuerna att förstöras.  

Transkribering 
När jag hade samlat in materialet så transkriberade jag det för att sedan lättare kunna 

analysera det. Fördelar med att transkribera enligt Bryman (2011) är att det underlättar för en 

noggrann analys av det som de intervjuade har sagt. Forskaren kan på ett enklare sätt gå 

igenom sitt material flera gånger. Dock påpekar Bryman att det kan vara tidskrävande att 

transkribera. Anledningen till att jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem var för att 

lättare få en överblick över vad alla intervju personerna sagt och kunna hitta likheter och 

skillnader mellan de intervjuade. 

Analys 
Vid analysen av det datamaterial som jag fått in använde jag mig av vad Fejes och Thornberg 

(2015) beskriver som kategorisering. Det innebär att det material som samlats in delas in i 

kategorier där det går att se både likheter och skillnader. Bryman (2011) beskriver detta som 

att göra en tematisk analys vilket går ut på att hitta olika teman (huvudkategorier) och 

subteman (underkategorier) i datamaterialet. Det kan göras först när man noggrant gått 

igenom materialet och läst igenom det flera gånger. I analysdelen har jag delat upp materialet 

i olika delar som motsvarar de frågor som jag ställde. När jag bearbetade transkriberingen 

delade jag upp svaren under de intervjufrågor jag hade ställt, och använde mig av dessa som 

en sorts kategorisering då jag kände att svaren enklast gick att dela upp just efter mina 

intervjufrågor. Under varje fråga delade jag upp svaren genom att ta ut det som var lika och 

olika mellan de svar jag fått av informanterna. Vid vissa av frågornas delade jag in svaren 

olika, exempelvis beroende på var någonstans kommunikationen skedde. Därefter tolkades 

materialet vilket Fejes och Thornberg (2015) beskriver som att forskaren går in djupare i 

materialet och tolkar texten. När jag slutligen kopplar ihop det som intervjupersonerna sagt 

med vad som finns i litteraturen kan även det ses som ett sätt att tolka materialet. 

  

Metoddiskussion 

I valet av informanter var det praktiskt att kunna berätta för alla samtidigt på ett personalmöte 

som jag lyckades med på den ena förskolan. Då slapp jag berätta för varje person enskilt. 
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Något som jag skulle kunna gjort annorlunda var att berätta om arbetet tidigare och gett ut 

missivbrevet så att de intervjuade hade fått längre tid att funder på om de vill vara med. Detta 

eftersom de denna gång fick bestämma sig direkt när jag berättade det hela om de ville vara 

med eller inte. Intervjupersonerna är från två olika förskolor och kanske skulle jag fått ett 

annat resultat om jag hade tagit personer från flera olika förskolor istället för bara två 

förskolor.  

Vid intervjun så använde jag mig av ett visst antal bestämda frågor som jag ställde till de 

intervjuade. Något som kanske skulle kunna gjorts annorlunda är att jag kunde ha gett ut 

frågorna redan innan så de hade kunnat fundera kring frågorna lite. Jag fick in svar men jag 

kunde ha fått annorlunda svar om jag hade gett ut frågorna redan innan intervjutillfällena då 

de hade vetat vad studien skulle handla om. Något som var bra att göra i intervjuerna var att 

spela in dessa så att jag senare kunde lyssna igenom materialet och komma ihåg vad som hade 

sagts. Allt för att få in just det pedagogerna berättade och deras tankar kring det valda ämnet. 

Det medförde också att jag kunde fokusera på att lyssna på vad de sa eftersom jag inte 

behövde sitta och anteckna det som sades medan de pratade vilket var en stor fördel. 

Bryman (2011) skriver om hur bedömningen av en kvalitativ studie kan utgå från tillförlighet 

där det finns fyra delar. Trovärdighet: hur sannolikt ett resultat är, överförbarhet; om resultatet 

kan överföras till en annan kontext, pålitlighet; om man kan få liknade reslutat vid ett annat 

tillfälle och konfirmering; ifall forskaren har haft kontroll över sina värderingar så att de inte 

påverkar resultatet. När jag gjorde mina semi-strukturerade intervjuer ökade trovärdigheten då 

jag kunde få in mer öppna svar eftersom det finns stor frihet att få djupare svar vid en semi-

strukturerad intervju. Jag redogör för alla delar i studien vilket kan ses som att pålitligheten 

styrks. Bryman (2011) skriver att för att öka pålitligheten ska forskaren ha fullständiga och 

tillgängliga redogörelser för alla faser i arbetet. Vidare har jag låtit de intervjuade veta att det 

är deras tankar och åsikter jag vill veta utan att lägga in egna värderingar som skulle påverka 

de intervjuades svar. Vilket ökar studiens konfirmering. Att kunna föra över resultatet till en 

annan kontext eller tillfälle som överförbarheten innebär kan vara svår eftersom studien är så 

liten och det handlar om människors uppfattningar och tankar kring ett ämne.  Så det kan vara 

svårt att helt föra över till en annan kontext eller med andra personer som intervjuas.  

Resultat 
Mitt datamaterial delades in under de olika frågeställningarna i vad jag såg som lika och olika 

hos informanterna.  När det kom till att kategorisera svaren, delades svaren in beroende på 
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vad informanterna tog upp, så som vid frågan om hur de kommunicerade med föräldrarna. 

Svaren delades upp beroende på om samtalen pågick i den dagliga kontakten, enskilda samtal 

eller utvecklingssamtal. 

Barn i behov av särskilt stöd 

En av de frågor som var med i intervjun handlade om vilka barn som förskollärare ansåg vara 

barn i behov av särskilt stöd. Informanterna ansåg bland annat att barn i behov av särskilt stöd 

var barn med funktionshinder, fysiskt handikapp och utvecklingsstörning. Informanten 

benämner dessa tre begrepp som olika men officiellt brukar funktionshinder, fysisk handikapp 

och utvecklingsstörning omfattas av begreppet funktionsnedsättning.”Sen finns dem som har 

ett funktionshinder och behöver stöd på grund av sitt funktionshinder” (Malin). Även barn 

som ännu inte fått någon diagnos men som på något sätt avviker från det normala 

omnämndes. Det vill säga barn som på ett eller annat sätt inte passar in: ”Som har svårt med 

att anpassa sig i stora barngrupper som inte är i boxen så att säga” (Anna). Man tog även 

upp barn som hade det svårt med sociala kontakter som ett problem i intervjusvaren. Bea 

benämner det som ”att man kanske inte passar in i barngruppen och så”, det vill säga att 

barnen inte riktigt kan anpassa sig till stora barngrupper. Malin pratar om barn som har svårt 

med språket och som behöver stöd i sin konflikthantering som andra exempel på barn i behov 

av särskilt stöd. De intervjuade pratade också om barn som behöver extra hjälp på något sätt 

och barn som behöver stöttning i sin lärprocess som barn i behov av särskilt stöd. Utifrån alla 

intervjuer som gjordes går det att se hur alla informanterna kopplar barn i behov av särskilt 

stöd nästan först till de barn som har ett funktionshinder som på något sätt syns så som till 

exempel fysiskt handikapp och utvecklingsstörning. Först därefter nämner man andra typer av 

problem. 

Samverkan med föräldrar 
Oroliga föräldrar 

Något som jag ville ta reda på var hur pedagoger samverkade med föräldrar som är oroliga för 

sina barn. Resultatet pekar på att det är viktigt att som personal visa föräldrarna att man ser 

föräldrarnas oro och bekräftar den oro föräldrarna har. Att som personal visa att man tar 

föräldrarnas oro på allvar men också visar att det här kommer gå bra och att man bestämmer 

en tid med föräldrarna för att sitta ner och prata om situationen. Att man visar att man ser 

föräldrarna att man bekräftar att man ser att föräldrarna är oroliga (Malin). 

Men också att bekräfta det de är oroliga för på något sätt för det kan vara något som vi också 

är oroliga för (Sandra). Att ge tips till föräldrarna på hur de ska möta sina barn och även 
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berätta om hur personalen i förskolan möter barnen är något som också nämns av flera av de 

intervjuade. ”Med samtal och tips om hur de kan bemöta sitt barn och berätta hur vi bemöter 

barnet så de kan känna sig lugna” (Bea). Något som pedagogerna vill att man visar är att man 

som pedagog ser föräldrarnas oro. Det kan göra att föräldrarna upplever att pedagogerna ser 

dem och inte avfärdar föräldrarnas oro utan lyssnar på den.  

En viktig del av samverkan enligt de intervjuade är att bygga upp en tillit och trygghet med 

föräldrarna. Sandra berättar att det är viktigt med tydlighet och att man inte lindar in oron. 

Hur man säger saker till föräldrarna som är oroliga är något som intervjupersonerna anser är 

något man måste tänka på för att inte spä på föräldrarnas oro. När det gäller att tänka på hur 

man säger saker till föräldrarna är de noga med att säga vad det är personalen ser eftersom 

personalen inte har någon rätt att göra bedömningar av barnen utan bara bekräfta vad det är 

dem ser. Man säger vi ser det här vi har inte rätt att göra någon bedömning (Sandra). 

Något som personallaget kan göra är att stötta familjer med barn i behov av särskilt stöd. 

Malin berättade att hon ger föräldrarna som har svårt att lämna barnen på förskolan möjlighet 

att ringa till förskolan senare och se hur det går för barnet för att inte föräldrarna ska gå runt 

hela dagen på jobbet och vara oroliga över sitt/sina barn. Det är viktigt att ha kontinuerliga 

samtal med föräldrarna för att se till att man som pedagoger och föräldrar drar åt samma håll 

och där kan pedagogen även ta upp och prata om föräldrarnas oro. Föräldrar och personal kan 

också komma överens om en taktik som gör att föräldrarna känner att det är lättare att lämna 

sitt barn på förskolan. Det är viktigt att det är föräldrarna som säger hur de vill ha det på 

förskolan för att det ska kännas bäst för dem. Det ska vara på vad Malin kallar en föräldranivå 

där det är föräldrarna som bestämmer hur de vill ha det. En del föräldrar vill att man kommer 

ut i tamburen och möter dem och sitter och pratar medans de klär av sig för att det ska 

byggas upp en trygghet för lämning. En del vill vara helt själva för att sedan komma in och 

lämna barnen så det brukar vara väldigt mycket på föräldranivå vad de vill helt enkelt. Att 

lyssna på föräldrarna och vad de känner inför olika saker i förskolan är något som verkar vara 

en viktig del i samverkan. Det kan vara bra för att föräldrarna ska kunna känna sig lugna och 

respekterade.  

Det är viktigt att ha en lyhördhet för och öppen kontakt med föräldrarna där man som 

pedagog kan berätta hur det gått för barnet under dagen efter att föräldern gått på morgonen. 

Detta är något som enligt intervjupersonerna verkar viktigt. Det tror jag gör att man skapar 

en trygghet och tillit till varandra just det att lämna över till oss (Malin). Något som Sandra 
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tar upp är att försöka hitta lösningar tillsammans och resonera med varandra. Informanterna 

nämner också att de berättar för föräldrarna att det går att ta in en specialpedagog som kan 

hjälpa till.  

Lyhördheten är något som är viktigt enligt pedagogerna och att vara lyhörd kan göra att 

föräldrarna känner sig trygga och känner att de kan berätta saker men även skulle det vara 

lättare att få höra om vad som hänt under dagen efter lämning. 

Pedagogerna kan alltså hjälpa till genom att öppna kanaler för kommunikation, tänka igenom 

hur man kommunicerar med föräldrarna, samt genom att informera föräldrarna om 

möjligheter som finns som t.ex. tillgång till specialpedagog. 

Föräldrar som är lugna 

Det var intressant att se om det fanns skillnader hur samverkan med föräldrar till barn i behov 

av särskilt stöd såg ut när det kom till lugna föräldrar istället för oroliga föräldrar. 

En skillnad mot de oroliga föräldrarna är vad man samtalar med föräldrarna om. När man har 

oroliga föräldrar så samtalar man mycket om deras oro och det anser Malin är en skillnad. En 

annan skillnad är att det går smidigare även om alla barn har sina perioder och dippar men att 

man inte pratar om oron med de föräldrar som är lugna. Bea pekar på att föräldrar som är 

lugna ofta ställer högre krav i relationen mellan föräldrar och personal. Att man som personal 

känner att föräldrarna är delvis nöjda men att det känns som att föräldrarna alltid tycker att 

man kan göra lite mer. O som pedagog kan jag känna ibland att man blir lite uppäten utav de 

krav som läggs på en. Anledningen till det menar Bea ligger i föräldrarnas omsorg om sina 

barn. Det går att fundera kring om föräldrarna verkligen är lugna eller bara är det utåt sett för 

att dölja att de är oroliga, och/eller om det är ett sätt för föräldrarna att kontrollera sin oro 

genom att ställa höga krav för att kunna ha koll på att barnen verkligen får det bra på 

förskolan.  

Vad är lättast och svårast med samverkan? 

En fråga handlade om vad pedagogerna ansåg vara lättast och svårast med samverkan med 

föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. 

Det som är svårast enligt pedagogerna är när föräldrarna inte vill se att deras barn har något 

problem eller föräldrar som inte vill samverka kring barnens svårigheter. Men det svåra kan 

vara när man har föräldrar som inte ser samma saker som vi ser till exempel (Sandra).  

Det är också viktigt att ha samtal med föräldrarna och berätta att det här och det här ser vi och 

fråga om föräldrarna också har sett det. Även om det är vad man ser som man tar upp är det 
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viktigt att fokusera på det positiva men även att ta upp det svåra för att barnen ska kunna 

fungera vilket är jobbigt när föräldrarna inte är med på samma spår. En svårighet ligger alltså 

i att bestämma sig för hur man ska kommunicera det man som pedagog vill prata om med 

föräldrarna. Bea menar att det är den första kontakten med föräldrarna när man upptäcker att 

det är något som inte stämmer med barnet som är svårast men att det ofta finns en 

lättnadskänsla hos föräldrarna när man tagit upp om svårigheterna och att det är lätt att få ta in 

hjälp. Tvärtom att man känner en lättnad. Ofta ser föräldrarna själva innan vi gör det och 

misstänker att det är något som behöver stöttas. För att man som pedagog inte ska sitta och 

bedöma är det bra att låta föräldrarna vara med och berätta vad de känner för att sedan 

tillsammans komma fram till vad nästa steg är. Sandra säger att det är viktigt att veta när 

personalens egen kompetens tar slut så att man inte tror att arbetslaget kan fixa allt. Det är 

viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad föräldrarna tycker är jobbigt.  

 

Lättast att samverka med föräldrarna är när de själva ser barnens problematik. Malin anser att 

vad som är lättast och svårast beror på hur föräldrarna är. Om föräldrarna är oroliga kanske 

man får tänka mer på hur man berättar saker till föräldrarna och hur man pratar med dem. När 

man pratar om barnens svårigheter kanske man ska försöka linda in det och säga det lite fint. 

Så det är nog mer det här att man kanske inte bara kan säga vissa saker utan ha det lite 

inlindat och fint. Något som går att fundera på här är att om man ska linda in barnens 

svårigheter eller inte.  

Hur kommunicerar ni med föräldrarna och vad samtalar ni om? 

En fråga jag ställde var hur pedagoger kommunicerar med föräldrar och vad man då pratade 

om. Samtalen sker enligt de intervjuade dels i den dagliga kontakten och dels i 

utvecklingssamtal och andra planerade träffar som man har med föräldrarna.  

I den dagliga kontakten i tamburen samtalar man om det som skett under dagen och vad man 

har gjort. Fokus ligger på barnet och om barnet är med så får också barnet vara med och 

berätta om vad som har hänt under dagen. Kommer du ihåg vad vi gjorde idag och skulle 

berätta för mamma? (Sandra). Det handlar också om information så som hur barnet har ätit 

och om det varit en konflikt, som man tar upp med föräldrarna. Sandra menar att det är viktigt 

att man pratar om konflikter med föräldrarna eftersom personalen inte vill att barnen ska gå 

hem och prata om konflikterna eftersom de oftast har löst sig under dagen. Barnen kan t.ex. 

komma att tänka på det när de ska gå och lägga sig och det är viktigt att föräldrarna då vet vad 

det handlar om. I tamburkontakten är det viktigt att man inte pratar över huvudet på barnet 
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och att man, om det är saker som är allvarligare bjuder in till enskilda samtal med föräldrarna 

så att man kan sitta i lugn och ro. Om det är större saker som händer eller om barnet varit 

orsak till en situation som blivit större försöker man ringa till föräldrarna och berätta att nu 

har det här hänt. Sen är vi noga med om det har hänt saker om ett barn har varit orsak till 

något som blivit kanske större så försöker vi ringa till föräldrarna så att vi inte står i 

tamburen för det kan vara svårt att ha ett sådant samtal i tamburen (Sandra). Blir det ännu 

större så kan man kalla in till samtal så att man kan sitta ner och prata om det med föräldrarna 

i lugn och ro. I tamburkontakten är det främst samtal kring det vardagliga vilket kan vara bra 

eftersom det är samtal som inte behöver vara så djupgående och kan tas under den korta tid 

som dessa samtal pågår.  

 

Under utvecklingssamtalen ligger fokus på barnets utveckling och om det är något speciellt 

som de jobbar på med barnet. Bland annat tar man upp om vad man jobbar med på 

individnivå och vad man jobbar med i den stora gruppen. Här har föräldrarna chans att ta upp 

saker som de undrar över eller vill prata om. Det är ju det vi presenterar på ett 

utvecklingssamtal medans vid samtal som handlar om barn med särskilda behov eller något 

speciellt så är det fokus på det förstås (Sandra). Man tar alltså upp barnens svårigheter, men 

försöker samtidigt formulera det på ett positivt sätt så det är viktigt hur man berättar det hela 

så det blir bra för föräldrarna. När det gäller utvecklingssamtalen kom det fram i intervjuerna 

att utvecklingssamtalen handlar om barnens utveckling och om att de försöker visa saker från 

ett positivt perspektiv även när det gäller barnens svårigheter.  

När det händer något som man måste ta upp så går det alltid att få in barnens utveckling även 

när det gäller något svårt. Ett exempel kan vara när barnen trotsar eller att det är många 

konflikter då man kan se det som ett sätt för barnen att testa gränser och visa att just nu är 

barnet i den här fasen av utvecklingen. Någonstans tycker jag alltid att när det händer något 

kan du alltid få in barnens utveckling som när barnet trotsar eller det är många konflikter 

lägger man in det så att det här är ett sätt för barnens utveckling ett sätt för barnen att 

utvecklas att testa gränserna och så vidare (Sandra). Det kan vara svårt med detta och därför 

är det viktigt att prata om hur pedagoger ska göra det här för att det ska gå bra för både barnen 

och föräldrarna men speciellt så det blir bra för barnen. När man samtalar om barnens 

svårigheter är det bra att det går att få in barnens utveckling och visa att barnen utvecklas även 

när det är något svårt eller finns något problem.  
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När det gäller samtal kring barnens svårigheter menar Anna att det kan vara rätt ingående 

samtal och att det inte är något man bara kan slänga ur sig i tamburkontakten. Istället försöker 

man ordna möten med föräldrarna om det är något speciellt som händer eller något som man 

vill ta upp. Även i de fall där föräldrarna känner att det händer något som påverkar barnet och 

det inte går att vänta till nästa utvecklingssamtal kan de begära att få ett samtal. Sådana möten 

ger pedagogen tid att tänka igenom hur man ska säga något till föräldrarna så att det inte blir 

fel utan att det blir bra för barnet. Man vill tänka igenom så att det blir bra samtal och bra för 

barnet ja det är jätte viktigt (Anna). Vissa saker som handlar om barnens svårigheter vill man 

som pedagog inte alltid vill prata om i tamburen även om föräldrarna kan vara väldigt öppna 

med det. Vilket gör att pedagogerna ibland gärna bjuder in till samtal istället. Vi kanske kan 

sitta ner på torsdag eller så man bjuder in föräldrarna och visar (Anna).  

Något som kommer fram här är att när det gäller samtal som är mer djupgående och handlar 

om barnens svårigheter så vill pedagogerna gärna ha enskilda samtal där de kan diskutera med 

föräldrarna i lugn och ro.  

Bea menar att man kan bli väldig familjär med familjen och få vetenskap om mycket som sker 

i familjen både när det gäller barnets problem men även saker utanför detta. Om ett barn är 

kopplat till barn- och ungdomshabiliteringen kan även personal tillsammans med föräldrarna 

följa med barnen dit och att man som personal är med på samtal med dem.  

Hur förbereder ni er när det ska komma ett barn i behov av stöd till 

förskolan? 

Det var intressant att få veta hur pedagogerna tänkte kring förberedelser inför att få ett barn i 

behov av särskilt stöd till förskolan.  

Intervjusvaren visar att det beror på vad det är för problematik som barnet har. Är det en 

fysisk problematik så måste man anpassa miljön. Sen vissa grejer kan man förbereda i 

lokalerna om det skulle vara så och anpassa om det är att barn inte klarar av att ha väldigt 

mycket att det inte ska vara rörigt på väggarna och sånt (Malin). Om barnet är utrett får man 

sätta sig in i just den problematik som barnet har och prata om det i arbetslaget. Det kan vara 

bra också för att kunna flagga om att man i förskolan behöver extra resurser om det kommer 

ett barn med funktionshinder. Till exempel kan det vara att vissa i personallaget går på 

teckenkurs.  

Annars försöker de intervjuade gå in med öppna sinnen och välkomna barnet. Men för övrigt 

så känner vi att vi gärna vill bilda oss en egen uppfattning först (Anna). Detta för att om 
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barnet inte är utrett är det inte säkert att de får någon information alls innan utan får upptäcka 

problematiken själva när barnet väl kommer till förskolan. Men det gäller att gå in med öppna 

sinnen och inte tänka att det här barnet har ett problem. Utan istället tänka vad är 

förutsättningarna för det här barnet för att det här barnet ska få det bra här (Sandra). Sandra 

menar att det ibland är bättre att inget veta för att då har man inga förutfattade meningar om 

hur barnet ska vara. Det är också bra att i arbetslaget prata ihop sig och se om det finns några 

som har kunskaper sedan innan så att man tar vara på varandras kompetens i arbetslaget. När 

det gäller att förbereda inför att ta emot ett barn i behov av särskilt stöd tolkar jag det som om 

pedagogerna endast gör förberedelser om barnen har något fysiskt handikapp för att därefter 

fundera över om man behöver förändra något i miljön på förskolan.  

Andra förberedelser kan vara att man som personal tar kontakt med föräldrarna för att se om 

man ska ordna ett introduktionssamtal där det går att prata om barnet och få information. Om 

det är en utredning och det är utrett och så får man sätta sig in i problematiken och sätta sig 

in i vad som är gjort och vad vi ska göra (Sandra). När barnet sedan kommer kan man se om 

det är något som behöver ändras eller vad som kan behövas ytterligare för att barnet ska ha 

det bra på förskolan. Om barnet till exempel behöver hjälp med språket kan man se om 

föräldrarna har något tips eller material som de kanske fått från logoped. Personalen tar 

kontakt med en specialpedagog så att specialpedagogen vet om det hela och då kan komma 

för att ge personalen input kring vad de ska göra, som arbetslag och individuellt. Det som går 

att se i intervjusvaren är att det inte förbereds mycket utan att de väntar tills barnet kommer 

för att se vad som behöver ändras i miljön. I övrigt pratar personalen med föräldrarna och tar 

hjälp av dem för att veta om de ska tänka på något speciellt inför att barnen ska komma.  

Handlingsplaner/Åtgärdsprogram 

När det kom till handlingsplaner ville jag ta reda på hur och om föräldrarna involverades i 

skrivandet av en handlingsplan. För både barn som har, och inte har en uttalad diagnos så görs 

ett åtgärdsprogram. Det finns en pedagog som har speciellt ansvar mot barnet men hela 

arbetslaget är informerade om situationen. När det kommer till att göra ett åtgärdsprogram har 

man tagit in specialpedagog som är med i arbetet med detta. Dock får man inte göra ett 

åtgärdsprogram om föräldrarna säger nej. För att få ta in en specialpedagog eller psykolog då 

personalen ser att barnet har problem så måste man fråga föräldrarna och få deras 

medgivande.  
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Informanterna berättade att de inte alltid skrev ner någon handlingsplan utan ibland hade den i 

huvudet istället. Annars blir det ofta specialpedagog involverad om man gör en 

handlingsplan som man gör tillsammans med föräldrarna (Anna). När man gör en skriftlig 

handlingsplan blir specialpedagogen inblandad och ger då sin input på det som skrivs. Anna 

berättar att när de gör en handlingsplan så gör de det tillsammans med föräldrarna och den 

uppdateras ofta minst en gång per termin men det kan ske oftare om det är något som 

förändrats. Malin berättar att på deras förskola involverar de föräldrarna först när de ska 

presentera den handlingsplan som de skrivit ihop även om föräldrarna då kan ge sina tankar 

och om det är något som de tycker ska vara med också på handlingsplanen när de får läsa den. 

När det gäller handlingsplanerna verkar det alltså vara olika hur pedagogerna arbetar med 

detta. På den ena förskolan är föräldrarna med från första början när handlingsplanen ska 

skrivas medan på den andra förskolan involveras föräldrarna först när handlingsplanen ska 

presenteras.  

Diskussion 

Barn i behov av särskilt stöd 

När det gäller vilka barn pedagogerna ansåg vara barn i behov av särskilt stöd är det intressant 

att se att det första de kommer på är barn med funktionshinder, fysiskt handikapp och barn 

med utvecklingsstörning. Efter att ha fått fundera en liten stund kom de då på fler barn som 

kan vara barn i behov av särskilt stöd som till exempel barnen med sociala problem. Det 

första som kommer upp är dock de problem som skulle kunna ses som mer synliga. Det kan 

kopplas ihop med det som Sandberg och Ottoson (2010) skriver om att barn med olika former 

av funktionshinder och dem som är i psykosocial risk är de barn som formellt identifieras som 

barn i behov av särskilt stöd. Av det material som kommit fram visar det att just dem barn 

som nämnts av Sandberg och Ottosson är just de barn som först kommit upp i de intervjuades 

svar.  

Samverkan med oroliga föräldrar 
Angående pedagogernas arbete med oroliga föräldrar kommer det tydligt fram i intervjuerna 

att det är viktigt att bygga upp en tillit och trygghet. Det visar sig också viktigt att vara tydlig 

och ärlig i kommunikationen. Om pedagogerna ska vara tydliga och ärliga kan en fråga vara 

hur mycket de kan prata om barnens svårigheter utan att spä på föräldrarna orolighet. En 

tanke är att det måste vara svårt att hela tiden tänka på precis vad man säger så att föräldrarnas 

oro inte späs på. Samtidigt så kan det vara svårt att kanske prata om vissa av problemen som 
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barnen har för att man som pedagog gärna vill linda in det för att det inte ska låta fel eller göra 

en situation värre. Det kom nämligen också fram i intervjuerna att man ska tänka på vad man 

som pedagog säger så att det inte spär på föräldrarnas oro för deras barn. Kanske är det här 

bra att ha en öppen kontakt med föräldrarna så att alla kan känna sig trygga och lugna inför att 

ha barnen på förskolan. Något annat som är viktigt är att vara lyhörd för vad föräldrarna 

tycker är svårt och lyssna på detta för att kunna ge bästa förutsättningar för både föräldrar och 

barn. Detta är särskilt viktigt för barnen och något som Sandberg och Ottoson (2010) skriver 

om är att barn kan läsa av föräldrars kroppsspråk. Därför är det extra viktigt att skapa en 

trygghet och tillit mellan pedagoger och föräldrar för att barnen i sin tur ska känna sig trygga i 

förskolan. Författarna menar vidare att förskolan är barns första skola och där föräldrarna får 

sina första intryck av lärare och det är viktigt att kontakten mellan föräldrar och lärare 

fungerar bra. Det är i den dagliga kontakten som det skapas en relation mellan föräldrar och 

lärare. Detta gör att det blir ännu viktigare att som de intervjuade nämner bygga upp tilliten 

och tryggheten mellan förskollärare och föräldrar för att barnen ska känna sig trygga på 

förskolan och må bra. Något som är viktigt i det här sammanhanget och som man kan fundera 

kring är hur personalen ska veta vad föräldrarna förväntar sig. Thomas och Dykes (2013) 

skriver att en av de största utmaningarna som lärare har i dag är att identifiera förväntningarna 

från varje familj. Det kan göra att det blir en utmaning för pedagogerna att se allas 

förväntningar och hur föräldrarna vill ha det. Något som skulle kunna påverka barnet om 

relationen mellan förskolan och föräldrarna inte fungerar helt. Det pekar också på vikten av 

att lyssna på föräldrarna.  

Något som skulle kunna göra att föräldrarna känner sig lugnare vid lämningen av barnen är 

det som Malin berättade om att man som pedagog tydligt förklarar att föräldrarna kan ringa 

till förskolan för att se hur det gått för barnet och därigenom kunna känna sig lugnare när de 

ska lämna på förskolan. Davis, Ravencraft och Bizas (2015) nämner att det finns olika 

tillvägagångssätt när det gällde övergångar för barnen från förskola till grundskola. Ett av 

tillvägagångssätten var föräldrasamverkan vilket var viktigt för att få barnen inkluderade vid 

övergångarna. De skolor/förskolor som använde sig av föräldrasamverkan i deras studie 

tyckte det var viktigt att det fanns öppen kommunikation mellan föräldrarna och pedagogerna 

vid övergångarna och att när det gäller övergångarna så bör inkluderingen ta hänsyn inte bara 

till föräldrarnas och pedagogernas perspektiv utan även barnens. På så vis kan dessa tillfällen 

kännas bra för alla tre parterna. Exempelvis kan pedagogerna vid lämning lyssna på vad 

föräldrarna tycker är bäst för dem och oftast kan föräldrarna också se eller förstå vad som är 
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bästa sättet för sina barn. Pedagogerna ska visa framförallt för oroliga föräldrar att man 

lyssnar och accepterar hur dessa föräldrar vill ha det. Detta gör att de kan känna att deras 

åsikter är viktiga och att de kan känna sig trygga med personalen och förskolan.  

Samverkan med lugna föräldrar 
Vid samverkan med lugna föräldrar jämfört med oroliga är en skillnad att de lugna föräldrarna 

ofta ställer högre krav. När det gäller de lugna föräldrarna kan man efter det som sagts i 

intervjun med Bea fundera på när man ska säga ifrån på de krav som föräldrarna ställer för att 

inte som Bea uttrycker det känna sig uppäten av kraven och känna att man hela tiden måste 

göra lite till. Det är viktigt som pedagog att veta själv hur mycket man kan göra för barnen 

och familjen och när det går att säga ifrån på de krav som ställs. Det måste finnas en tydlig 

gräns, en gräns för att såhär mycket kan vi pedagoger göra och det här är utanför vår kunskap 

eller möjlighet att göra för just dessa barn speciellt med tanke på att det finns många andra 

barn som pedagogen ska se och hjälpa. Samtidigt går det att förstå att föräldrarna ställer krav 

eftersom de vill sina barns bästa. Likväl går det inte att göra hur mycket som helst som 

pedagog och även detta pekar på vikten av att ha en öppen dialog om vad som kan göras på 

förskolan och vad som kan göras hemma eller att ta hjälp från andra instanser. Även Sandberg 

och Vuorinen (2008) skriver att ett av resultaten i deras studie är att föräldrar generellt ställer 

höga krav på förskolan. Detta för att de kan få pedagogisk stöttning när det kommer till 

problem mellan föräldrar och barn hemma. Detta kan kopplas till det Bea säger att föräldrarna 

ställer höga krav på förskolan och pedagogerna för att föräldrarna vill barnets bästa. I detta 

sammanhang går det att fundera kring vad som upplevs som höga krav, eftersom vad som kan 

ses som höga krav för en person kan för någon annan inte alls vara höga krav Vad som 

upplevs som höga krav är alltså helt beroende på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang.  

Vad är lättast och svårast med samverkan 
Det som tydligast framhölls som svårast med samverkan bland de intervjuade är att de ansåg 

att det var svårast att samverka när föräldrarna inte ville se att deras barn har några problem 

eller svårigheter. I sådana fall är det bra om man kan få till samtal med föräldrarna där 

pedagogerna kan berätta vad de har sett på förskolan som barnet har svårt med. Det är som 

pedagog viktigt att få föräldrarna att förstå att barnen kan ha problem som de behöver få hjälp 

med och att som pedagog förmedla detta på ett bra sätt. I sådana sammanhang kan det vara 

viktigt att lyfta fram det positiva också vilket informanterna tar upp i termer av att fokusera på 

det positiva. Samtidigt måste pedagogen visa att det finns saker som är svåra och som behöver 

arbetas med för att barnet ska kunna klara av dagarna på förskolan. Man behöver tydligt visa 
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för föräldrarna att det är för barnets bästa som de tar upp om problemet för att barnen ska ha 

en bra vistelse på förskolan. 

Det lätta i samverkan med föräldrar enligt de intervjuade är när föräldrarna själva ser barnens 

problem. Det är därför viktigt att lyssna på föräldrarna och deras oro eller funderingar kring 

sitt barn. Broomhead (2013) kommer i sin studie fram till att föräldrarna anser att pedagoger 

inte kan eller vill visa empati mot familjer med barn i behov av särskilt stöd. Vidare var det 

bara de pedagoger som hade egna barn i behov av särskilt stöd som kunde visa empati för 

föräldrarna. Av det som jag fått fram i intervjuerna verkar det dock som om att pedagogerna 

visar empati och att de vill hjälpa föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 

visar att de anstränger sig för att se föräldrarnas oro och försöker ge tips och hjälp till 

föräldrarna som är oroliga för att försöka hjälpa till. Detta kan tolkas som att de försöker visa 

empati. Som pedagog behöver man visa att man förstår föräldrarnas bekymmer och oro och 

att förklara att man tillsammans med föräldrarna kan komma fram till lösningar och idéer. 

Detta för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna till att utvecklas. Det är här viktigt att 

förklara för föräldrarna var pedagogernas kompetens tar slut och när det är bra att vända sig 

till exempel till en specialpedagog som har mer kunskap eller till en psykolog.  

Intervjupersonerna ansåg först och främst att man inte ska linda in barnens svårigheter utan 

vara tydlig och rak i sin kommunikation. När det senare diskuterades skillnader mellan lugna 

och oroliga föräldrarna kom det upp att man ska linda in barnens svårigheter när pedagoger 

pratar med oroliga föräldrar. Slutsatsen man kan dra är kanske snarare att det inte finns ett 

bestämt sätt som alltid är bäst utan att man som pedagog för göra en avvägning. 

Hur kommunicerar ni med föräldrarna och vad samtalar ni om? 
I den dagliga kontakten ligger fokus på vad som har hänt under dagen och på barnet. Det kan 

t.ex. vara information om hur barnet sovit eller ätit. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att 

den dagliga kontakten är viktigare ju yngre barnen är. I den dagliga kontakten vill föräldrarna 

till yngre barn veta mer om hur barnen ätit och sovit och hur barnen har haft det på förskolan. 

Det kan kopplas till det som de intervjuade säger om tamburkontakten där de mest berättar 

vad som hänt under dagen och om hur barnen ätit och sovit. Hur barnen i allmänhet har haft 

det på förskolan tas också upp men att det ofta inte blir mer än omkring vad som skett för 

barnet under dagen. Samtidigt är det ofta just det som föräldrarna vill veta om hur det varit för 

barnet under dagen. Enligt de intervjuade ville de inte ta upp saker kring barnens svårigheter i 

tamburkontakten utan ville hellre ta det på planerade samtal där de kan sitta ner och prata i 
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lugn och ro. Det kan vara bra att bara ta det vardagliga och allmänna under den dagliga 

kontakten eftersom denna kontakt ofta är under korta perioder så som lämning och hämtning. 

Sandberg  och Vuorinen (2008) visade i sin studie att kvalitén på de dagliga mötena med 

föräldrarna kunde ha en stor variation beroende på när föräldrarna kom för att lämna och 

hämta barnen eftersom det vid vissa tider var många som lämnade och hämtade.  

Det kan därför vara en anledning till att det är bra att bara prata om det vardagliga i dessa 

situationer då det inte alltid går att ha ingående samtal särskilt vid tillfällen då det är många 

som hämtar eller lämnar samtidigt. Det kan till och med vara svårt vid dessa stunder att ens 

hinna tala om det som skett under dagen. Samtalen handlar då mer om det allra 

nödvändigaste. Sandberg och Ottoson (2010) menar att förskolan är barns första skola och där 

föräldrarna får sina första intryck av lärare och det är viktigt att kontakten mellan föräldrar 

och lärare fungerar bra. Det är i den dagliga kontakten som det skapas en relation mellan 

föräldrar och lärare. Relationen mellan förskolan och hemmet byggs upp utav den dagliga 

kontakten mellan förskollärare och föräldrar. Något som visar hur viktig den dagliga 

kontakten är. En annan tanke är att det ofta kan finnas andra föräldrar som hämtar sina barn 

samtidigt och de behöver inte höra om någon annans barns svårigheter eftersom det inte har 

något med dem att göra. Även detta kan vara ett skäl till varför enskilda planerade samtal 

ibland kan vara ett bättre alternativ. 

 

Det kan vara svårt att få till samtal om barns svårigheter i tamburen. Speciellt med tanke på 

att dessa samtal ofta är väldigt ingående samtal och inte något som man bara kan slänga ur 

sig. Som pedagog vill man också kunna tänka över hur man ska berätta det hela så det inte blir 

fel. Annars kan det troligen påverka föräldrar som kanske känner att det är något som de gör 

fel eller att det är något som de inte kan hjälpa till med. I slutändan kan det också påverka 

barnet om föräldern reagerar negativt på det hela. Det gör att det kan vara ännu viktigare att 

tänka på hur man berättar saker för föräldrarna eftersom barnen kan märka hur föräldrarna 

reagerar negativt på något som sägs mellan föräldrarna och pedagogerna. Om barnen ser att 

en pedagog på något sätt fått sina föräldrar att reagera kan det påverka hur barnet ser på 

pedagogen och det kan skada relationen mellan pedagog och barn. Relationen mellan pedagog 

och barn är något som är viktigt i förskolan för att pedagogerna ska kunna skapa bra 

förutsättningar för barnen att ha det bra på förskolan och utvecklas.  

När det kommer till utvecklingssamtal handlar det mer om barnets utveckling enligt 

informanterna. Det kan här tas upp om barnets svårigheter men det är då viktigt att det görs på 
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ett positivt sätt så att det inte bara blir negativt och tal om vad barnen inte kan. Precis som en 

av de intervjuade sa går det att få in barnets utveckling i det mesta. Det vill säga även om det 

handlar om barnets svårigheter så går det att diskutera det i termer av någon sorts utveckling 

för barnet. Det går att berätta att barnet har utvecklats trots att det varit svårt med just det här 

eller att trots att barnet protesterat mot det vi gjorde så har det skett en utveckling vid dessa 

moment. 

Bea nämner att man lätt blir väldigt familjär med familjerna som har barn i behov av särskilt 

stöd. Om man som personal är familjär och får veta mycket av det som sker runt i familjen, 

hur mycket av det som personalen kanske då hör vill man egentligen veta utan att man blir för 

känslomässigt påverkad av det hela? Det skulle även kunna betyda att när man blir familjär 

skulle det innebära att man bryr sig särskilt mycket om barnet och familjen. Något Thomas 

och Dykes (2013) visar i sin studie att oavsett vad barnen har för etnicitet, kön eller 

funktionshinder var det som uppskattades mest av föräldrar lärare som har en öppen 

kommunikation. Något som också framgick i studien var att pedagogerna ville ha en öppen 

kontakt med föräldrarna för att skapa bra relationer. Thomas och Dykes visar i sin studie att 

föräldrar uppskattade detta mest. Det kan skapa en bra samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger där båda parterna känner att de kan och vågar prata om även de svåra sakerna. En 

annan effekt kan vara att föräldrarna känner sig trygga med personalen på förskolan och 

därmed också trygg med att lämna barnen på förskolan. Det uppskattades också att lärare var 

tålmodiga och brydde sig om både barnen och familjen. När det kommer till det som Bea 

berättade i intervjun om att man blir väldigt familjär kan det kopplas ihop med att man som 

pedagog börjar bry sig om familjen och barnet precis som Thomas och Dykes kom fram till i 

deras studie om vad föräldrar uppskattade. Ibland måste man kanske ta ett steg tillbaka för att 

orka med att arbeta med familjen om det är mycket som sker runt barnet eller familjen och det 

skulle kunna göra att pedagogen också påverkas av det hela eftersom pedagoger ofta har 

många föräldrar som de ska samverka med. Samtidigt kan det vara bra att även när man som 

pedagog tar ett steg tillbaka ha en öppen kommunikation med föräldrarna så att föräldrarna 

vet varför pedagogen gör som hon eller han gör.  

Hur förbereder ni er när det ska komma ett barn i behov av stöd till 

förskolan? 

Det enda som alla intervjupersonerna kunde tänka sig förbereda inför att barn i behov av 

särskilt stöd ska börja i förskolan, var just om de behövde göra om i miljön. Om det verkar 
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som att det är barn som har problem med något i miljön som gör att man tänker på det medan 

annars ville de intervjuade ta emot barnen med öppna sinnen. Nilholm (2007) nämner tre 

perspektiv bland annat det kritiska perspektivet. Enligt det perspektivet är det miljön som det 

är fel på och inte barnet så att miljön måste anpassas till barnens olika behov snarare än 

tvärtom. Detta kan kopplas till att de intervjuade pratade om att man kanske måste ändra om i 

miljön på förskolan när det kommer ett barn i behov av särskilt stöd. Det kan ses som att det 

är något i miljön som inte fungerar med det problem som barnet har vilket gör att miljön 

måste göras om för att barnet ska kunna fungera i förskolan. Sedan kanske det inte går att 

göra det helt utan att barnet måste kunna anpassa sig lite till hur det ser ut på förskolan också. 

Det är miljön som pedagogerna tittar på först om det går att ändra om så att barnet lättare kan 

vistas i förskolan utan att ha större problem som här när intervjupersonerna pratade om att ta 

bort saker från väggarna om barnen hade svårt med mycket saker runtomkring sig eller om 

barnet kanske är rullstolsburen eller ha svårt att röra sig.  

Oavsett vad för problem som barnet har, poängterar intervjupersonerna att det är viktigt att gå 

in med öppna sinnen och välkomna barnet just för att pedagogerna kanske inte vet om 

problemet innan barnet kommer. Om pedagogerna går in med öppna sinnen är det något som 

kan göra att barnet får en bättre chans eftersom pedagogerna inte redan från början tror sig 

veta vad barnet kan eller inte kan på grund av sin svårighet. Det bör inte spela någon roll om 

man redan innan vet vad barnet har för svårighet utan att gå in med öppna sinnen och se vad 

barnet har för möjligheter att utvecklas. Det som tas upp bland intervjupersonerna är att se 

varandras kompetens i arbetslaget och därifrån se hur man tillsammans i arbetslaget kan 

hjälpa barnet för även om man ska gå in med öppna sinnen så finns det ett problem som 

barnet behöver hjälp med och det kräver kompetens. Man kan i arbetslaget redan innan 

diskutera detta och när barnet sedan kommer vara förberedd på att ta emot barnet. De 

intervjuade nämnde att detta kan göras genom att redan innan ta kontakt med föräldrarna för 

att kunna få insikt i hur barnets svårighet ser ut. Det kan även vara bra att ta reda på hur andra 

har arbetat med barnet innan, och också att personalen kan läsa in sig på de problem som 

barnet har. Detta för att veta hur personalen i förskolan ska bemöta och arbeta med barnet. 

Det här skulle kunna ses som det Nilholm (2007) beskriver som det kompensatoriska 

perspektivet där man ska kompensera för de problem som finns hos individen. Bland annat för 

att kunna ha förståelse för de problem som individen/gruppen har och kunna hitta metoder för 

att kunna kompensera de problem som individen eller gruppen har. Om man redan innan 

pratat om barnets svårighet i personallaget eller kanske också pratat med föräldrarna om det 
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hela för att vara förberedd kan ses som att försöka förstå problemet och få metoder som kan 

vara till hjälp när barnet väl kommer. Ifall man pratar med föräldrarna redan innan kan det 

vara ett sätt att få grepp om barnets svårighet men även om hela familjen och hur de ser på att 

börja förskolan med deras barn samt även att veta vad föräldrarna vill eller förväntar sig att 

personalen på förskolan ska göra för deras barn under tiden som barnet är i förskolan. Det kan 

få föräldrarna att känna sig delaktiga i vad deras barn kommer möta på förskolan och skapa en 

trygghet.  

Handlingsplaner/ åtgärdsprogram 

Det som kom fram när det gäller handlingsplanerna var att de intervjuade tänkte olika kring 

handlingsplanerna och hur de arbetade fram dessa planer. Där det på den ena förskolan var så 

att föräldrarna var med från allra första början när handlingsplanerna upprättades. Medan vid 

på den andra förskolan var inte föräldrarna med förrän precis i slutet när själva 

handlingsplanen var mer eller mindre färdig och presenteras. Dock så kan vid båda fallen 

föräldrarna vara med och påverka även om det blir på två olika sätt. Detta eftersom att 

föräldrarna vid det enda tillfället kan påverka redan från första början när de är med under 

hela processen av upprättandet av handlingsplan medan i det andra fallet så kan de påverka 

det som redan skrivits i handlingsplanen. En tanke är att när föräldrarna är med från början 

kan det få föräldrarna att känna sig mer delaktiga i vad som sker runt deras barn. Thomas och 

Dykes (2013) skriver att familjer som blir inkluderade i de beslut som gäller deras barns 

specialundervisning skapar effektivare samverkan mellan föräldrar och lärare. I det här fallet 

kan det ses när föräldrarna har sin röst med redan från början av skapandet av en 

handlingsplan. Eftersom det som skrivs i handlingsplanen påverkar deras barn och det är trots 

allt föräldrarna som bör veta mest hur deras barn reagerar på olika saker som sker vilket kan 

göra att föräldrarna har lättare att se om något skulle kunna fungera för barnen medan 

pedagogerna och specialpedagogen troligen har bra koll på hur dessa problem som barnet har 

kan se ut. Det kan vara bra att ha input från alla tre hållen för att få fram en bra handlingsplan 

för barnet så barnet får de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Det kan göra att 

föräldrarna får en större insikt i det som kommer ske i förskolan men kan också få 

information om själva problemet och möjlighet till att förstå det problem som barnet har 

bättre. När alla får vara med och bestämma hur handlingsplanen ska se ut kan kopplas till det 

som Murray, Hanyside, Straka och Arton-Titus (2013) kom fram till i sin studie det vill säga 

att föräldrar och lärare ska ha en delad roll i beslutsfattande som ska vara byggt på ömsesidig 

respekt. Ifall föräldrarna får vara med i beslutfattandet ökar deras känsla av att kunna påverka 
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och att föräldrar vill bli respekterade, förstådda och uppskattade. Detta kan ses i tanken på att 

involvera föräldrarna redan från början i handlingsplanerna eftersom föräldrarna då får en roll 

i det som beslutas kring deras barn. Det skulle kunna få samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger bättre eftersom föräldrarna kan känna att pedagogerna lyssnar på dem och visar 

respekt för vad föräldrarna berättar. Det kan i sin tur göra att föräldrarna vill berätta saker och 

har lättare för att berätta om något skett som påverkar barnet när de kommer till förskolan på 

morgonen eller om det är något som kan vara bra för att pedagogerna att veta när barnet är på 

förskolan.   

Fördelen med att involvera föräldrarna från början i upprättandet av handlingsplan är att de 

kan berätta om barnet men även vet vad som skulle kunna fungera eller inte. Frågan är om 

pedagogerna känner att de kan säga precis det de tänker kring barnets svårigheter när 

föräldrarna är med för att inte säga fel saker när föräldrarna lyssnar eller säga något som 

föräldrarna tar på fel sätt. Konsekvenser av att inte involvera föräldrarna kan vara att 

föräldrarna känner att deras tankar/åsikter inte har lika stor betydelse som förskollärarnas och 

specialpedagogens. Att inte involvera föräldrarna kan dock göra att det blir lättare att 

diskutera barnets svårigheter när det bara är personallaget och specialpedagogen som lyssnar. 

Avslutningsvis går det att se av resultatet att det är viktigt att lyssna på föräldrar och skapa en 

trygghet och tillit. Det visar sig i min studie att det är svårt att arbeta med föräldrar som inte 

ser eller inte vill se att deras barn har problem och det är viktigt att prata med föräldrarna om 

det. Det hela visar sig så som jag tolkar det att det viktiga är att samtala med föräldrarna och 

att alla är inne på samma spår för att kunna samverka kring barnet och skapa de bästa 

förutsättningarna.  

Vidare forskning: 

I det här arbetet har fokuset varit på hur pedagoger ser på samverkan med föräldrar till barn i 

behov av särskilt stöd speciellt de oroliga föräldrarna. Det som skulle vara intressant att forska 

vidare om är hur föräldrarna till barn i särskilt stöd ser på samverkan med personalen.  Det 

som här kan vara intressant är att se hur föräldrarna känner och tänker kring att lämna sina 

barn på förskolan och hur de upplever bemötandet från personalen. Att studera samverkan 

från föräldrarnas vinkel och inte bara från hur personalen på förskolan ser på samverkan.  
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Appendix A 
 

 

Hej  

Mitt namn är Jessica Norss och jag går min sista termin på förskollärarutbildningen. Jag är nu 

igång och skriver mitt examensarbete och ville informera er om det.  

Mitt syfte är att ta reda på hur pedagoger arbetar med föräldrar till barn i behov av stöd. I 

arbetet ska jag intervjua pedagoger om deras syn på arbetet med föräldrarna. Att medverka 

vid intervjuerna är frivilligt och senare i uppsatsen kommer det inte gå att identifiera 

personalen eller förskolan. Materialet kommer bara användas i uppsatsen och när jag är 

godkänd kommer jag ta bort intervjuerna.  

Med vänlig hälsning 

Jessica Norss  

 

Har ni frågor kan jag nås på : 

07X-XXXXXXX 

Jesno862@student.liu.se 

 

Jag vill delta i intervjuerna 

Namn:  
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Appendix B 
 

Intervjuguide 

1. Hur definierar du barn i behov av stöd? Vilka anser du är barn i behov av stöd? 

2. Hur samverkar du med föräldrar till barn i behov av stöd som är oroliga? Finns det något speciellt 

som du/ni tänker på när ni samverkar med dem? 

3. Hur samverkar du med föräldrar till barn i behov av stöd som är lugna? Finns det något speciellt ni 

tänker på när ni samverkar med dem? 

4. Hur kommunicerar du med föräldrarna? 

5. Vad samtalar du med föräldrarna om?  

6. Vad är lättast och svårast med samverkan? 

7. När ni vet att ni har ett barn i behov av särskilt stöd som kommer till förskolan. Hur förbereder ni 

er inför det? 

8. Hur gör ni när ni skriver handlingsplan?  

 


