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Abstrakt 

 

Studiens syfte är att åskådliggöra hur vårdnadshavarna till barn i behov av särskilt stöd upplever 

samverkan mellan hem och förskola samt deras tankar om förskolan som institution för deras 

barns lärande och utveckling. Denna studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

där alla individer har sin egen verklighet och att det är i ett socialt samspel med andra som 

kunskap konstrueras. Det är en kvalitativ studie som genomförts i Norrbotten och som bygger 

på intervjuer med vårdnadshavare som har barn i behov av särskilt stöd. Analysen av den 

insamlade empirin har skett tematiskt, där olika rubriker framkommit. Resultatet visar att det 

råder meningsskiljaktigheter kring samverkan i förskolan. Majoriteten av vårdnadshavarna 

anser att pedagogerna i förskolan gör så gott de kan med de resurser och den kompetens som 

de besitter. Men det finns fortfarande barn i förskolan som inte får det stöd som de är i behov 

av och det är pga. bristande resurser. Vår slutsats är att samverkan mellan hem och förskola är 

väldigt viktigt då det handlar om kunskapsutbyten, handlingsplaner samt att delge varandra 

material och expertis etc. för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen.  

  

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, förskola, samverkan, vårdnadshavare. 

 

  

Abstract 

 

The purpose of this study is to reach an understanding as to how legal guardians with children 

in need of special aid experience the cooperation between families and pre-schools, their 

thoughts on how the pre-school as an institution is performing when it comes to their children’s 

growth and development. This study proceeds on the basis of a social constructive perspective 

where every individual has its own reality and that knowledge is obtained in a social interaction 

with others. This study that have been performed in Norrbotten is qualitative and builds upon 

the interviews that have taken place together with legal guardians that have children in need of 

special aid. The analysis of empirical data have been done in a thematic fashion which have led 

to a number of categories. The results shows a difference in opinion when it comes the 

collaboration of pre-schools, a majority of the legal guardians agreed on the fact that 

educationalists in pre-schools are doing the best they can with the resources and competence 

they possess. There are however children in pre-school that do not get the aid and support they 

need due to a lack of resources given to them. Our conclusion is that the cooperation between 

the families and pre-schools is vital in order to reach the full potential of exchanging knowledge, 

having a course of action, share data and expertise etc. in order to create the best possible 

framework for all the children in preeschool to build upon.  
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Förord  

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla fantastiska vårdnadshavare som medverkat 

och därmed gjort denna studie möjlig. Vi uppskattar att vi har fått ta del av era livsvärldar och 

hoppas att vi med denna studie kan bidra till fortsatt forskning inom ämnet. Slutligen vill vi 

tacka alla våra familjemedlemmar som har stöttat och peppat oss genom hela utbildningen, tack 

också till våra respektive Nils och Tobias för att ni ständigt finns där för oss och ger den extra 

styrkan vi behöver för att orka ge allt! 
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1. Inledning  
 

Under vår studietid har vi fått med oss många viktiga verktyg, kunskaper och metoder inom 

barns utveckling och lärande. Något vi däremot inte har lika mycket kännedom om är 

vårdnadshavarnas perspektiv på förskolan. Vi har under vår utbildning mött barn i behov av 

särskilt stöd och vi har då haft möjlighet att höra pedagogernas perspektiv, men aldrig 

vårdnadshavarnas. I vår kommande profession kommer vi att samverka med olika 

vårdnadshavare, bl.a. de som har barn i behov av särskilt stöd. Därför är detta perspektiv viktigt 

att lyfta och synliggöra för oss som ska in i verksamheten och ansvara för denna samverkan. 

Alla vårdnadshavare har rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016a) betonas det att förskolan ska finnas som ett stöd i familjens 

ansvar för fostran och utveckling. Samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger är en 

förutsättning för att ett fungerande arbete ska kunna äga rum. Enligt Skolverket (2016a) är det 

pedagogernas uppgift att i samverkan med vårdnadshavarna ge varje barn möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar. Denna samverkan är en komplex del i förskolans 

verksamhet vilket kräver bra relationer och ett nära arbete med hemmen. Vi anser att vårt valda 

område är viktigt att belysa därför att relationen mellan hemmet och förskolan är en primär 

faktor för en fungerande verksamhet. Renblad och Brodin (2014) samt Jonsdottir och Nyberg 

(2013) lyfter fram att trygghet och en tillitsfull relation är betydelsefullt för föräldrasamverkan 

och att det är viktigt för barn i behov av särskilt stöd att hemmet och förskolan har en samsyn 

på hur lärande och utveckling ska möjliggöras. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen handlar om vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är att 

åskådliggöra vårdnadshavarnas perspektiv på förskolan som institution för deras barns lärande 

och utveckling, samt belysa vårdnadshavarnas tankar och åsikter om deras delaktighet och 

inflytande i förskolan. 

  

 Vad har vårdnadshavarna för uppfattning av förskolan som en trygg plats där lärande 

och utveckling kan ske?  

 På vilket sätt anser vårdnadshavarna att samverkan mellan hemmet och förskola 

fungerar?  

 

2.2 Avgränsning 
 

Studien belyser vårdnadshavarnas perspektiv och vi lyfter därför inte pedagogernas eller 

barnens åsikter och tankar. Vi har även valt att genomföra intervjuer med vårdnadshavare som 

har barn i förskolor som inte klassificeras som specifika särförskolor. Studien riktar in sig på 

vårdnadshavare med diagnostiserade barn och kommer därför inte att beröra s.k. gråzonsbarn, 
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som enligt Sandberg och Norling (2014) är barn som inte är diagnostiserade men som av familj 

eller förskollärare anses vara sena i utvecklingen.  

  

2.3 Begreppsdefinition 
 

Barn i behov av särskilt stöd kan enligt Hellström (2003) vara svårt att definiera då det handlar 

om många barn med varierande problem i olika kombinationer. Renblad och Brodin (2014) 

framhåller att ett barn i behov av särskilt stöd innebär ett barn med svårigheter att leva upp till 

de “krav” som förskolan har. Dessa barn är därför i större behov av vuxenstöd än de övriga 

barnen i gruppen. De framskriver att svårigheterna kan vara fysiskt, medicinsk, språkligt eller 

socialt. 

 

Vårdnadshavare är vuxna personer, exempelvis föräldrar eller släktingar, som har vårdnaden 

om barnet tills barnet blir myndigt dvs. fyllt 18 år. Vårdnadshavaren har det juridiska ansvaret 

över barnet och ska se till att barnet får fostran, omvårdnad och trygghet. I personliga frågor 

gällande barnet har vårdnadshavaren skyldighet och rätt att ta beslut, om t.ex. barnets utbildning 

(Justitiedepartementet, SFS 1949:381, 6 kap. 1§ & 2§). 

  

Begreppen förskollärare, pedagoger och verksamma har i denna studie samma betydelse och 

syftar på den personal som arbetar med barnen i förskolan. Definitionen gavs på grund utav att 

vi inte visste vilken titel personalen hade som vårdnadshavarna refererade till. 

  

2.4 Arbetsfördelning 
 

Arbetet har pågått under elva veckor och vi har under dessa veckor träffats nästintill dagligen. 

Textens alla delar har legat under ett gemensamt ansvar och funnits tillgängligt för oss båda 

genom ett dokument vi delat på internet, där vi tillsammans bearbetat och diskuterat fram 

textens innehåll. Alla intervjuer har gjorts tillsammans för att båda ska ta del av respondenternas 

svar och kunna bearbeta det. En av oss har agerat kontaktperson till respondenterna för att 

minimera förvirring hos både dem men även för oss själva. Vi har tillsammans formulerat alla 

de meddelanden som skrivits och skickas mellan oss och respondenterna. 

  



 

3 
 

3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, en historisk tillbakablick där det 

redogörs för hur förskolans synsätt på barn i behov av särskilt stöd växt fram och förändrats 

samt att det belyser miljöns betydelse för dessa barn. Avsnittet kommer även att presentera 

samverkan mellan hem och förskola och vårdnadshavarnas valfrihet. 

  

3.1 Teori  
 

Denna studie har inspirerats av en socialkonstruktionisktiskt teori. Dahlberg, Moss och Pence 

(2014) beskriver socialkonstruktionismen som en teori där samhället genom sociala processer 

är uppbyggt av människan. Burr (2003) ger ett exempel på en mänsklig konstruktion nämligen 

musiken, det finns klassisk musik, popmusik, hårdrock etc. Dessa kategorier är skapad av 

människan själv för att uppnå struktur i sin egen värld men även i mötet med andra människors 

världar. 

  

Kunskapen konstrueras av människor och blir därför enligt Dahlberg et al. (2014) 

kontextbunden, då det skapas mellan olika människors verklighet. Vad som är sant, falskt, rätt 

eller fel, konstrueras i individens verklighet och kan gå från generation till generation och 

därmed bli en del av samhällets normer, denna process påverkas av samhällets struktur, 

institutioner, myndigheter osv. (Burr, 2003). Denna verklighet kan te sig olika beroende på 

levnadsvillkor, kultur, geografisk placering etc. (Berger & Luckmann, 1998). Inom 

socialkonstruktionismen anses relationen mellan miljö, samhälle och individ fungera 

växelverkande. Samhällets tidigare konstruktioner och normer påverkar individernas 

konstruktioner av verkligheterna, individens verklighet rekonstrueras och sociala koder speglar 

samhällets struktur (Burr, 2003). 

 

3.2 Förskola som institution 
 

Den första institutionen inom utbildningsväsendet som barn och vårdnadshavarna möter är 

förskolan, som tidigare benämnts bl.a. dagis. Förskolan fick sin första läroplan år 1998 och har 

sedan dess reviderats två gånger, år 2010 och år 2016. Skolverket (2016a) poängterar att 

förskolan är till för alla barn mellan ett och fem år, där alla barns utveckling och lärande ska 

främjas. Dagens förskolor innefattar nästan 95 % av alla femåringar och förskoletiden är en 

viktig tid i barnens uppväxt då deras utveckling är som mest intensiv då. Förskolan är viktig 

därför att den ska utmana och stimulera barnens utveckling och lärande. I Sverige ska alla 

förskolor arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer samt ha en tydligt utarbetad policy som 

gäller för alla barn som vistas i verksamheten (Renblad & Brodin, 2012; Strander, 2009). 

  

Tidigare inom förskolan talades det om barn med särskilda behov som behövde specialinsatser. 

Dessa insatser var riktade mot barnen som behövde extra hjälp och stöd i utvecklingen på 

förskolan, då svårigheterna ansågs vara egenskaper hos det enskilda barnet (Sandberg & 

Norling, 2014). Statsminister Tage Erlander, startade år 1968 Barnstugeutredningen. En 
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utredning som riktade in sig på det pedagogiska arbetet och barnen med handikapp i de s.k. 

Barnstugorna som var dåtidens förskola (Utbildningsdepartementet U15.007). Det var i denna 

utredning som barn med särskilda behov för första gången benämns och det var även starten för 

dessa barns pedagogiska framväxt (SOU 1972:26). Åldersblandade barngrupper, lekens 

betydelse, lokalernas utformning, integration och normalisering av barn med funktionshinder 

och föräldrasamarbete poängteras som viktigt. Dessa förändringar tydde på en demokratisering 

av verksamheterna och en pedagogik där uppväxtvillkoren skulle vara likvärdiga för alla. 

Målsättningen med barnstugeutredningen var att skapa förutsättningar för alla vårdnadshavare 

så att de kunde arbeta och samtidigt ha ett familjeliv. Detta inkluderade även vårdnadshavare 

med barn i behov av särskilt stöd (UD, U15.007). I utredningen definieras barn i behov av 

särskilt stöd utifrån funktionssvårigheter, det kan vara fysiska, psykiska, sociala, emotionella 

eller språkliga svårigheter men också brister i uppväxtmiljön (SOU 1972:26). Vidare 

poängteras det att barn i behov av särskilt stöd har samma grundläggande behov som barn utan 

särskilt stöd. Alla barn i verksamheterna har samma rättigheter till utveckling och lärande. Detta 

förutsätter att alla behov tillgodoses och att svårigheterna inte anses sitta hos barnet utan i mötet 

med omgivningen.  

  

Det svenska samhället är i ständig förändring, vilket gör att förskolan måste utvecklas för att 

motsvara samhällets krav och förväntningar. Sommer (2005) påtalar att vårdnadshavare har 

som krav att deras barns dagar spenderas på en förskola med hög kvalitet där barnen anses vara 

sociala och kompetenta. Samhällets syn på barn och deras utveckling har under de senaste 

decennierna förändrats. Barn har inte alltid betraktats som kompetenta och motståndskraftiga 

utan som tomma blad som ska fyllas med kunskap (Axelsson & Qvarsebo, 2010).  

  

I Skolverket (2016b) framskrivs det att den senaste formuleringen dvs. barn i behov av särskilt 

stöd, vuxit fram då synsättet förändrats och svårigheterna anses ligga i mötet mellan barnet och 

dess omgivning, inte hos det enskilda barnet. Vidare står det att barn i behov av särskilt stöd 

kan behöva hjälp och stöttning i en miljö men inte i en annan, det är alltså situationsbundet. 

Stödet måste anpassas till hur barnets vardag ser ut, till exempel hur olika aktiviteter planeras 

och genomförs i förskolan samt i mötet med andra människor. Renblad och Brodin (2014) 

framlägger att förskolan ska sträva efter att ha ett inkluderande klimat, där inget barn pekas ut. 

Det innebär att de åtgärder som sätts in omfattar alla barn och inte enbart det enskilda barnet. I 

Skolverket (2016a) framkommer det att varje barn ska få ”/…/ sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde’’ (s. 6).  

 

3.2.1 Miljöns betydelse 

 

De verksamma i dagens förskolor anser att verksamheten och miljön är ett viktigt stöd för 

barnens utveckling och lärande (Ylvén & Wilder, 2014). Skolverket (2016a) understryker att 

miljön i förskolan ska vara inbjudande och ha ett öppet klimat där lek och kreativitet främjas 

samt att verksamheten ska utgå från alla barns intressen, erfarenheter och behov. Ylvén och 

Wilder (2014) poängterar att människan genom att samspela med sin näromgivning utvecklas 

socialt, kognitivt och känslomässigt under de första levnadsåren. De framlägger även att vissa 

barn i perioder behöver mer stöd än andra och det finns även barn som behöver stöd under hela 
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uppväxten, exempelvis om barnet har funktionsnedsättningar. Bergqvist (2003) och Tideman 

(2000) poängterar att så länge miljön är anpassad till de barn som vistas i den finns inget 

handikapp. I en omgivning som använder sig av teckenspråk har ett dövt barn i den miljön inga 

svårigheter. Funktionshindret blir ett handikapp först när barnet inte kan delta på samma 

premisser som de övriga. Skolverket (2016a) förtydligar att miljön ska vara trygg och utmana 

alla barn till lek och aktivitet. 

  

3.2.2 Vårdnadshavarnas valfrihet 

 

Samtliga kommuner i Sverige är skyldiga att ordna förskoleplats till alla barn och denna 

skyldighet gäller även för barn med olika typer av funktionsnedsättningar (Ylvén & Wilder, 

2014). Vid placering på förskola för barn med funktionsnedsättning finns det möjlighet för 

vårdnadshavarna med stöd av kommunens handläggare, att göra en bedömning av vilken 

förskola som skulle passa barnets förutsättningar bäst. Sandberg och Vuorinen (2007) 

framhåller att när vårdnadshavarna väljer förskola, väljer de även barnets pedagogiska vardag. 

Vårdnadshavarna har ett indirekt inflytande vid valet av förskola. Skolverket (2016a) 

poängterar att det är vårdnadshavarna som har huvudansvaret för sina barns fostran och omsorg. 

I familjer med barn i behov av särskilt stöd är det inte helt ovanligt att de har kontakt med 

specialpedagoger, barn- och ungdomshabilitering, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder 

etc. Handlingsplaner är också något som ska finnas att tillgå och utforma för att på så sätt 

formulera en plan för hur verksamheten ska arbeta med barnet. Förskolechefen, pedagogerna 

och vårdnadshavarna diskuterar tillsammans fram förslag på olika arbetssätt, men det är 

vårdnadshavarna som har den fulla rätten att i stort sett ta alla beslut som handlar om barnet 

och dess välbefinnande (Renblad & Brodin, 2014) 

  

3.3 Samverkan mellan hem och förskola 

 

Vårdnadshavarna blir mer och mer en självklar del av förskolan. Under årens lopp har flera 

utredningar gjorts där vårdnadshavarnas inflytande inom förskola lyfts fram och poängterats att 

det är en viktig aspekt som bör stärkas, då detta partnerskap är här för att stanna (Nilsson, 

2008a). Vidare påtalar författaren att man skulle kunna uttrycka det som så att pedagogen och 

vårdnadshavaren krokar arm på varsin sida om barnet. Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter i 

enlighet med Sandberg och Vuorinen (2007) att trygghet och tillit är viktigt då barnen läser av 

de signaler som de vuxna utstrålar och om vårdnadshavarna är trygga blir barnen trygga, vilket 

gör att ett lärande bli möjligt. Samverkan handlar inte om vårdnadshavarna är viktiga, utan hur 

personal och vårdnadshavare tillsammans i ett samarbete kan gynna barnens utveckling och 

lärande (Nilsson, 2008a).  

  

3.3.1 Samverkanshistoria  

 

Samverkan mellan hem och förskola är en komplex del av det svenska skolsystemet som inte 

alltid har varit en självklarhet. Förskolan har tidigare titulerats som en institution för 

vårdnadshavarna där de kunde få stöd och vägledning. Tillsyn, fostran och undervisning var 
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b.la några av de stödinsatser som vårdnadshavarna fick hjälp med (Tallberg Broman, 2013). 

Vidare påtalar författaren att samverkan är något som vuxit fram med tiden och som fortfarande 

är under konstruktion. Förskolan har historiskt sett haft det övergripande ansvaret för barnets 

fostran, omsorg och utbildning. Samverkan inom förskolan är ett begrepp som haft olika 

innebörder beroende på rådande politik och tidsepoker (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

  

Under 1900-talets senare del utvecklades samhället och därför behövdes nya individer som 

kunde leva upp till de krav som förväntades för att gynna samhället och dess utveckling. 

Förskolan, som dagligen kom i kontakt med majoriteten av alla barn under deras mest intensiva 

utvecklingsår, fick därför huvudansvaret för att detta skulle kunna bli möjligt (Tallberg Broman, 

2013). Kontakten som förskolan och vårdnadshavarna hade mellan varandra var enligt 

Sandberg och Vuorinen (2007) av uppfostrande och rådgivande karaktär, där vårdnadshavarna 

liksom barnen blev fostrade. Tallberg Broman (2013) påtalar att förskolan anordnade möten för 

mammorna där syftet var att utbilda hur det skulle fostra sina barn socialt och kunskapsmässigt. 

Tidvis hölls dessa möten även för papporna. Förskollärarna gjorde även dagliga hembesök för 

att vägleda vårdnadshavarna i deras barnuppfostran, för att kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för samhällets framtid. Vidare menar författaren att fokus tidigare låg på det 

enskilda barnet och på förskolan, men med tiden fick vårdnadshavarna betydligt mer insyn och 

kontakt med verksamheten. Ansvaret förflyttades från institutionen till vårdnadshavarna, då de 

ansågs som nödvändiga för att nå de mål som var formulerade gällande utveckling, hälsa och 

välbefinnande samt för att skapa de bästa förutsättningarna för en bättre barndom och framtid. 

Ivarson Jansson (2001, refererad i Sandberg & Vuorinen, 2007) lyfter att vårdnadshavarnas 

delaktighet och inflytande de senaste årtiondena på allvar har inkluderats i verksamheten och i 

samverkansbegreppet. Författaren framlägger att även om vårdnadshavarna har möjlighet till 

inflytande i förskolan så varierar det kraftigt. Vissa vårdnadshavare vill enbart ha inflytande i 

stora förändringar i verksamheten och andra vill ha inflytande över allt. Denna variation ligger 

inte enbart hos vårdnadshavarna utan klimatet i verksamheten kan försvåra för 

vårdnadshavarnas delaktig 

het och inflytande.  

  

3.3.2 Samverkan i förskolan 

 

De viktigaste personerna i ett barns liv är deras vårdnadshavare, det finns ett speciellt band 

mellan dem som är unikt. Alla människor påverkas medvetet eller omedvetet av sina familjer, 

dess relationer och konstellationer. De formar oss och konstruerar oss som individer. Förskolan 

och hemmet tillhör två separata världar och för att vårdnadshavarna och pedagogerna ska kunna 

möta barnet fullt ut är samverkan mellan hem och förskola nödvändigt då de kan delge varandra 

om dessa olika världar (Niss & Söderström, 2015). 

  

Vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande har en stor betydelse i förskolans verksamhet. I 

Skolverket (2016a) framskrivs det att ”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för det 

nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (s. 13). Sandberg och 

Ottosson (2010) betonar att det ligger i förskolans uppdrag att informera vårdnadshavarna om 

olika aktiviteter, dess innehåll och mål. Det är även förskollärarnas uppgift att kontinuerligt 
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visa vårdnadshavarna deras barns dokumentation men även de pedagogiska dokumentationerna 

och på så sätt ta del av vårdnadshavarnas önskemål och åsikter som kan användas i det fortsatta 

arbetet.  

  

Ylvén och Wilder (2014) understryker att barnens inkludering och delaktighet i verksamheten 

är något som vårdnadshavarna värderar högt. Vidare menar författarna i enlighet med Sandberg 

och Vuorinen (2007) att samverkan mellan hemmet och förskolan är en primär faktor för att 

skapa de bästa förutsättningarna för barnets delaktighet, utveckling och lärande. I Skolverket 

(2016a) framskrivs det att förskolan ska arbeta utifrån ett nära och förtroendefullt samspel med 

hemmen. Ylvén och Wilder (2014) betonar att det i förskolan är förskollärarna som har det 

övergripande ansvaret att skapa delaktighet för familjerna, samt att informera vårdnadshavarna 

om deras barns utveckling, lärande och trivsel. Det sker ofta i mötet vid lämning och hämtning, 

Sandberg och Vuorinen (2007) definierar det som ett informellt möte men kan också ske genom 

formella möten till exempel genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Utöver dessa 

väletablerade former av kontakt, finns det i dagens förskolor mer moderna och 

gränsöverskridande former av samverkan, som webbsidor, bloggar, mail och andra sociala 

medier (Tallberg Broman, 2013). Det gäller att förskollärarna i samverkan med 

vårdnadshavarna hittar fungerande forum där information om olika pedagogiska arbetssätt, 

läroplan och liknande kan bearbetas och diskuteras (Nilsson, 2008a). Detta ansvar som 

förskollärarna har kan enligt Ylvén och Wilder (2014) liksom Sandberg och Vuorinen (2008) 

vara en utmaning då olika familjer har olika livssituationer. Detta ansvar ställer därför höga 

krav på förskollärarnas kompetens då de måste vara flexibla i mötet med familjerna.  

 

För de familjer som har barn i behov av särskilt stöd, är samverkan mellan förskolan och 

hemmet ännu viktigare. Anledningen är att familjen vill leva ett så “normalt’’ liv som möjligt 

och önskar att barnet ska få samma möjlighet att utmanas, stimuleras och känna delaktighet på 

samma premisser som de övriga barnen på förskolan (Ylvén & Wilder, 2014). Vidare menar 

författarna att en annan anledning är att familjens tidigare levnadsvanor förändras och rutiner 

måste ses över. Det går tid och energi till att få vardagen att fungera med möten och kontakter 

inom habilitering och sjukvård, vilket kan bidra till stress. För att underlätta denna process 

ligger ett stort ansvar på de professionella i de stödsystem som omger familjen. Detta ställer 

höga krav på de verksamma pedagogerna då människan enligt Berger och Luckmann (1998) 

har lätt att skapa mönster och vanemässigt beteende eftersom det är en trygghet i genomförandet 

att återupprepa sysslor och aktiviteter. Att alltid följa samma mönster och vanor i samarbetet 

med hemmen fungerar inte, då alla familjekonstellationer verkar olika. 

  

3.3.3 Förutsättningar för samverkan 

 

Sandberg och Vuorinen (2007) lyfter att det viktigaste för en fungerande samverkan är att 

personal och föräldrar kan och vill förstå varandra. Nilsson (2008b) samt Sandberg och 

Vuorinen (2008) poängterar att förhållningssättet som parterna har, är avgörande för att ett 

fungerande samarbete ska vara möjligt. Nilsson (2008b) framhåller att det finns tre nyckelord, 

det första är ömsesidig respekt, vilket enligt Ylvén och Wilder och (2014) innebär att ingen utav 

parterna ska känna sig påhoppad eller i underläge. Det andra är att verkligen lyssna, att vara 
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genuint intresserad och att lyssna på vad den andra har att säga, då det är värdefullt för det 

fortsatta arbetet och en tillitsfull relation (Nilsson, 2008b). Tallberg Broman (2013) förstärker 

även detta genom att lyfta lyhördhet som en bidragande faktor, för en bra relation mellan hem 

och förskola. Författaren betonar att det leder till kvalitet i form av utveckling och lärande för 

barnen. Det tredje och sista nyckelordet som Nilsson (2008b) betonar som viktigt är att 

bekräfta, det handlar om att visa varandra att man har lyssnat och tagit till sig av personens 

upplevelser, tankar och beskrivningar. Ylvén och Wilder (2014) framhåller att respekt för 

varandras kompetensområde är viktigt och att förskollärare ibland måste kliva åt sidan för att 

låta vårdnadshavarna framföra de kompetenser och kunskaper som de har om barnet. 

Skolverket (2016a) förtydligar detta genom att påtala att förskollärarna måste vara lyhörda när 

vårdnadshavarna kommer med frågor och synpunkter. Sandberg och Vuorinen (2007) lyfer att 

en samsyn mellan vårdnadshavarna och förskollärarna underlättar, eftersom det då råder samma 

tankar kring barnet och båda parterna har samma vilja och drivkraft för barnets bästa. Sandberg 

och Vuorinen (2008) anser att det är viktigt att förskolan och vårdnadshavarna förtydligar vilka 

roller de har gällande barnets lärande och utveckling. Det måste finnas en rak och tydlig 

kommunikation där båda parterna känner att de kan öppna sig för varandra, om en framgångsrik 

samverkan ska kunna ske, vilket i sin tur kan leda till att det enskilda barnets svårighet kan 

uppdagas i tid och insatser kan tillsättas.  

   

3.3.4 Problematiken i samverkan 

 

Tallberg Broman (2013) betonar att om vårdnadshavare i förskolan upplever allvarliga 

missförhållanden i förskolan har de rätt att anmäla detta till Skolinspektionen. Under 2000-talet 

har anmälningarna till Skolinspektionen ökat markant och den vanligaste anmälaren är 

vårdnadshavare som framför allt upplever kränkande behandling. Det finns även ärenden som 

behandlar brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och samverkansärenden. 

  

Perspektiven och förväntningarna på förskolans verksamhet kan variera kraftigt, vilket kan 

skapa olika dilemman i samarbetet mellan hem och förskola. Det kan bl.a. skapas konflikter 

mellan olika vårdnadshavare, men även mellan personal och vårdnadshavare gällande 

förskolans mål och riktlinjer samt familjens önskemål (Tallberg Broman, 2013). Renblad och 

Brodin (2014) påpekar att det idag finns många vårdnadshavare som tycker att det är tungt att 

både hämta och lämna sina barn på förskolan, då de ofta möts av lärare som lyfter barnets brister 

och problematiska beteende. Nilsson (2008b) framhåller tid som en förutsättning men även som 

en problematik i samarbetet med vårdnadshavarna. Vidare påtalar författaren i enlighet med 

Sandberg och Vuorinen (2007) att det i dagens förskolor råder tidsbrist vilket försvårar mötet 

mellan vårdnadshavare och personal. Det måste därför avsättas tid och plats för möten där 

djupare information kan utbytas. En annan problematik som Sandberg och Vuorinen (2007) 

lyfter är kvalitetsbegreppets olika innebörder. Tallberg Broman (2013) precis som Sandberg 

och Vuorinen (2007) betonar att vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan och dess arbete 

kan variera avsevärt samt att personalen och vårdnadshavarna inte alltid har en samsyn på vad 

kvalitet innebär. Vidare menar Sandberg och Vuorinen (2007) att vårdnadshavarna engagerar 

sig i olika frågor och detaljer som har betydelse för dem, medan förskollärarna vill lyfta andra 

händelser som i deras ögon är mer väsentligt, dvs. annat än enbart de primära behoven. 
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3.3.5 Resurser  

 

Insatser som sätts in i förskolan ska vara både individualiserade till den individ som det gäller 

men även generellt i hela barngruppen då förskolan ska ha ett inkluderande klimat (Björck-

Åkessón, 2014; Renblad & Brodin, 2014). 

  

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 

Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att 

nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 

behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2016a, s. 5). 

  

Björck-Åkessón (2014) påtalar att barn som löper risk att drabbas av svårigheter i utvecklingen, 

oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, ska få de resurser som krävs för att förebygga 

dessa svårigheter. Författaren betonar att det är bättre att förebygga svårigheterna än att senare 

försöka reparera dem. ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2016a, s. 5). 

  

 

3.4 Styrdokument och förordningar  
 

I Sverige finns det lagar och förordningar som är formulerade kring frågan om barn i behov av 

särskilt stöd. Niss och Söderström (2015) poängterar att vårdnadshavarna ska kunna förlita sig 

på att alla pedagoger och verksamma på barnets förskola möter varje enskilt barn utifrån 

skollagen, läroplanen och barnkonventionens intentioner. Kommunerna har enligt lagen ett 

ansvar för barn i behov av särskilt stöd att erbjuda förskoleplacering där alla barns behov blir 

tillgodosedda (Sandberg & Ottosson, 2010). Skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 3 § skriver att 

alla barn ska ges vägledning och stimulans i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att 

kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar i enlighet med 

läroplanens strävansmål. I Skolverket (2016a) framgår det att inget barn ska diskrimineras eller 

kränkas pga. funktionsnedsättning. Vidare framhåller Skolverket att förskolans verksamhet ska 

anpassas för alla individer som vistas i den så att alla barn stimuleras till utveckling och lärande. 

I Skollagen (SFS 2010:800) 8 kap. 9 § föreskrivs det att: 

  

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. 
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Skolverket (2016a) betonar att samverkan mellan vårdnadshavare och personal är viktigt, då 

förtroende från vårdnadshavarna spelar stor roll för barnets vistelse i förskolan. Förenta 

nationerna (FN, 2009) understryker i barnkonventionen, alla barns lika värde och att det alltid 

är barnets bästa som ska prioriteras. Vidare framskrivs det att politikerna har det yttersta 

ansvaret att anordna de resurser som barnet är i behov av. 
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4. Metod 
 

I metodavsnittet presenteras de urval som gjorts och de metoder som användes vid insamlandet 

av data. Avslutningsvis presenteras de databearbetnings- och analysmetoder som använts i 

studien samt de forskningsetiska principer som är relevanta. 

  

4.1 Urval  
 

Studien begränsades till Norrbotten där vi valde att intervjua vårdnadshavare med barn i behov 

särskilt stöd. Vi intervjuade sex olika vårdnadshavare där alla var mammor till det berörda 

barnet. För att komma i kontakt med dessa vårdnadshavare ställde vi en öppen fråga där vi 

förklarade vårt syfte med studien. Denna fråga ställdes genom ett rikstäckande nätverk där vi 

kom i kontakt med ett tiotal vårdnadshavare som visade intresse att medverka. Vi fick dock 

sålla bort ett fåtal intressenter då de var från södra Sverige eller hade för gamla barn. Då återstod 

fyra intressenter från nätverket och ytterligare två stycken som vi kommit i kontakt med genom 

bekanta. Anledningen till varför vi valde detta tillvägagångssätt är för att ämnet inte är så 

väletablerat och att det enligt Vetenskapsrådets föreskrifter ([VR], 2002) kan vara etiskt 

känsligt att lämna ut information om olika familjeförhållanden, vi gav istället vårdnadshavarna 

chansen att kontakta oss vid intresse.  

  

Urvalet har inte utgått från några speciella kriterier förutom att det skulle vara vårdnadshavare 

med barn som är i behov av särskilt stöd och de skulle vara bosatta i Norrbotten för att intervjun 

skulle kunna ske fysiskt. Vi bedömde att deras barn vid intervjutillfället skulle vara någonstans 

mellan förskoleålder till att de gick i andra klass, eftersom vi ville ha pålitlig data från barnets 

tid i förskolan. Människans minne är begränsat, därför var vår ambition att minimera risken att 

vårdnadshavarna blandar ihop situationer som skett i förskolan respektive skolan. Vi ansåg att 

om vi valt att intervjua en vårdnadshavare som har ett barn i t.ex. 7:e klass kunde det finnas en 

risk att blanda ihop barnets skoltid med tiden på förskolan. 

  

4.2 Metod för datainsamling 
 

Inom forskningen brukar man skilja mellan två olika typer av metoder, kvantitativ och 

kvalitativ. I en kvantitativ metod handlar undersökningen om att mäta något och datan som 

samlas in ska vara mät- eller räkningsbar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Den 

kvalitativa metoden karaktäriseras enligt författarna som en metod där forskaren vill undersöka 

människors upplevelser och uppfattningar om dess omvärld. Det handlar inte om mätbar data, 

utan istället ta reda på hur något är (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valt kvalitativ metod som 

arbetssätt för denna studie, då vi vill åskådliggöra andra människors perspektiv inom ett 

specifikt område.  
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4.3 Generaliserbarhet 
 

Denscombe (2004) lyfter att de slutsatser som dras, utifrån den information som samlats in 

kallas för generalisering. Med det menas att den information man får från en relativt liten grupp 

människor inom en viss kategori, kan generaliseras och innefatta hela kategorin. Detta är inte 

alltid genomförbart då studiens metodval påverkar datainsamlingen. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) framhåller att studien måste uppnå en viss mättnad för att kunna generaliseras. 

Ahrne och Svensson (2015) poängterar att det aldrig med säkerhet går att veta att nästa fall inte 

är avvikande från studiens tidigare fall, vilket är viktigt att tänka på då det påverkar studiens 

generaliserbarhet. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påtalar att om man har sex till åtta 

personer inom en kategori stiger studiens säkerhet då materialet om enskilda människors 

uppfattningar blir mer oberoende av varandra. Dock framlägger författarna att även sex 

personers utsagor är för få, för att kunna generalisera. Vår studie kommer därför inte att uppfylla 

den mättnad som generaliserbarheten kräver.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Gunnarson (2002) poängterar att validitet och reliabilitet används för att kunna beskriva vilka 

tillvägagångsätt man använt sig av när man samlat in och bearbetat studiens data. För att kunna 

bedöma om studien är systematisk och trovärdig. Backman et al. (2012) påpekar att det är 

viktigt att vid insamlandet av datan sträva efter att ha så hög giltighet (validitet) och 

tillförlitlighet (reliabilitet) som möjligt.  

  

4.4.1 Validitet 

 

Höst, Regnell och Runesson (2006) framhåller att validitet innebär att man mäter det som är 

tänkt att mätas. Detta förtydligar Backman et al. (2012) genom att påpeka att undersökningen 

ska motsvara det syfte och forskningsfrågor som studien har.  

  

4.4.2 Reliabilitet  

 

Forskarens skicklighet och noggrannhet betyder mycket för arbetets reliabilitet. Läsaren ska få 

en tydlig redovisning och därmed få förståelse för forskarens tillvägagångssätt (Höst et al., 

2006). Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att det finns olika faktorer som kan påverka studiens 

reliabilitet och det är bl.a hur frågorna är formulerade under själva intervjun, det finns öppna, 

slutna eller ledande frågor. En annan faktor är hur forskaren väljer att dokumentera datan vid 

intervjutillfällena, anteckna, spela in ljud eller genomföra båda metoderna.  

 

4.5 Intervju 
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att intervju som datainsamlingsmetod är ett 

effektivt verktyg som på många sätt är oslagbart. Författarna lyfter att det på kort tid går att 

synliggöra flera personers synvinklar och reflektioner kring ett fenomen. Backman et al. (2012) 
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framhåller att intervjuer och enkäter kan på vissa sätt likna varandra men att intervjuer är 

muntliga där intervjuaren antecknar eller spelar in de svar som respondenten ger. Intervjuer är 

en av de vanligaste metoderna för datainsamling när det handlar om kvalitativ forskning. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan intervjuer användas till flera olika ändamål. 

Författarna lyfter att intervjuer av olika individer som är delaktiga i en och samma miljö, kan 

ge insikter om de förhållanden, tankar och reflektioner som finns inom just denna sociala miljö. 

Backman et al. (2012) framhåller att en betydande anledning till att använda intervjuer istället 

för enkäter är att den insamlade datan ges möjlighet att få mer djupgående svar. Intervjuerna 

spelas oftast in för att sedan omvandlas till text. Bjørndal (2005) och Bryman (2008) betonar 

att vårt minne är begränsat och att inspelningarna av intervjuerna gör det möjligt att lyssna på 

bandet ett flertal gånger.  

  

4.5.1 Genomförande  

 

I detta avsnitt sker en presentation av hur vi genom kvalitativa intervjuer samlat in och bearbetat 

studiens data. 

  

Innan vi genomförde intervjuerna, formulerade vi några frågor som sedan skickades till vår 

handledare för granskning. Efter bearbetning och revidering av de granskade frågorna fick vi 

elva frågor som användes vid intervjutillfällena. Vi bestämde i förväg att frågorna skulle ställas 

i en viss ordning då de bygger på varandra. Genom ett chattforum hade vi kontakt med de 

enskilda vårdnadshavarna där vi informerade om eventuell längd på intervjun och fick samtycke 

till inspelning samt att tid, datum och plats för intervju fastställdes. Intervjuerna ägde rum på 

olika platser, en intervju skedde i respondentens hem, två i kontorsmiljö och tre på olika caféer. 

  

Alla intervjuer genomfördes av oss båda i samspel med respondenten. Intervjuerna inleddes 

med att vi återigen säkerställde att vi hade tillåtelse till ljudinspelning med hjälp av ett 

fickminne. Vårdnadshavarna fick därefter återigen verbal information om studiens syfte och 

om de forskningsetiska principerna som finns, se rubrik Forskningsetiska principer (Zetterquist 

& Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna frågades uppföljningsfrågor 

om svaren var oklara eller obeslutsamma, vilket var viktigt för att säkerhetsställa att vi uppfattat 

respondenten korrekt. Intervjuerna skedde vid månadsskiftet april-maj 2017 och varade mellan 

30 till 60 minuter.  

 

4.5.2 Transkribering  

 

Transkribering innebär enligt Ahrne och Svensson (2015) att omvandla ljudfiler till skriven 

text. Backman et al. (2012) poängterar att denna process ofta är tidskrävande, vilket är viktigt 

att tänka på under arbetets gång. Precis som vid intervjuerna genomfördes alla transkriberingar 

tillsammans av oss båda. Transkriberingen skedde i ett dokument som vi delade med varandra 

via internet, vilket gjorde att vi kunde sitta vid varsin dator men ändå ta del av materialet 

samtidigt. Vår tanke med det var att vi båda ville lära känna och ta del av allt material, för att 

redan under transkriberingen inleda tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När 
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det inspelade materialet transkriberades avidentifierades datan direkt i den mån att vi tog bort 

namn, platser samt andra personliga egenskaper som kunde identifiera deltagarna. 

Ljudinspelningarna kompletterades med fältanteckningar där vi skrev ner stödord som vi ville 

diskutera tillsammans efter avslutad intervju. Intervjuerna transkriberades ord för ord och när 

materialet var färdigtranskriberat hade vi uppnått 30 dataskrivna sidor. 

  

4.6 Analysmetod  
 

Vi har valt att använda en tematisk analysmetod, som enligt Langeman (2008) och Bryman 

(2008) används inom olika kvalitativa studier. Datan struktureras under olika teman och 

därefter sammanfattas ett resultat. Vår studie har en empiristyrd karaktär, där vi valt att dela 

upp materialet i olika delar utifrån våra forskningsfrågor. Vi läste igenom transkriberingen och 

hittade sex övergripande områden som därför blev våra teman. Därefter läste vi igenom 

transkriberingen igen och med hjälp av sex olika färgpennor strök vi under relevanta citat för 

respektive tema, varje tema hade sin egen färg. Sedan tog vi dessa teman och placerade dem 

under respektive forskningsfråga. De citat vi valde ut sammanställdes i text för att ge läsaren 

en kort och tydlig introduktion i vårdnadshavarnas påståenden, för att därefter presentera 

vårdnadshavarnas egna ord i form av blockcitat. 

 

4.7 Forskningsetiska principer 
 

Enligt VR (2002) är forskning en nödvändighet för att både samhället och individerna ska kunna 

utvecklas. Samhället och dess medlemmar väger därför tungt i forskningen som bedrivs och för 

att kunna hålla en hög kvalitet med sanningsenliga resultat finns därför olika etiska krav 

utformade för att på så vis hålla deltagarna anonyma. Kraven benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla deltagare informerades om 

vad studiens syfte var och vad deras medverkan hade för betydelse. De informerades om att 

deltagandet var frivilligt samt om eventuella risker och obehag (VR, 2002). Deltagarna hade 

rätt att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan utan att det medförde några 

konsekvenser, de hade också rätt att bestämma på vilket sätt de ville delta. Som forskare måste 

det finnas en medvetenhet att även konfidentiell insamlad data utan angivna namn kan 

möjliggöra identifiering av de medverkande. Uppgifter om deltagarna hanterades därför på ett 

sätt som gjorde att de inte kunde delas med obehöriga. Alla de uppgifter och intervjuer som 

samlades in, tilldelades fingerade namn för att öka möjligheten för konfidentialiteten. Den 

insamlade datan avidentifierades vid transkribering samt att vi är de enda som brukat datan i 

syftet för studien (VR, 2002).  
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån våra forskningsfrågor. Den första frågan 

besvaras under rubriken Trygg plats för lärande och utveckling och den andra frågan besvaras 

under rubriken Samverkan mellan hem och förskola. Alla svar utgår endast från 

vårdnadshavarnas perspektiv och vi har valt att inte specificera svaren till olika vårdnadshavare, 

utan vi kommer enbart lyfta antal vid meningsskiljaktigheter. Citaten som presenteras har vid 

transkriberingen skrivits om från talspråk till skriftspråk. Varje gång ett citat skrivs i detta 

avsnitt, så refererar vi till en av vårdnadshavarna. Vi har valt att anonymisera vårdnadshavarnas 

barn och därför benämns de med X. 

  

5.1Trygg plats för lärande och utveckling 
  

5.1.1 Resurser 

 

Något som framkommit under intervjuerna med vårdnadshavarna är att mycket handlar om 

pengar. Det finns inte alltid pengar för att barnet ska få de stöd som behövs, t.ex. i form av en 

resursperson, assistent eller inköp av bra och fungerande material. Vårdnadshavarna uttrycker 

delade uppfattningar om resurser, då deras erfarenheter skiljer sig åt inom förskolan. Fyra 

vårdnadshavare har resursen tillägnat det enskilda barnet, medan de två andra vårdnadshavarna 

har erfarenheter av att resursen finns som stöd i hela barngruppen. De framför en önskan om 

att få en resurs för det individuella barnet, men det är en stor pengafråga och de resurserna finns 

inte idag. De uttrycker sig enligt följande:  

  

(...) efter vårt möte med förskolan, var att förskolechefen inte har nog med budget för att 

ta in en resursperson det har de inte, det finns inte. Istället har de gjort så att de tar i en 

resurs till gruppen så att när hon arbetar med saker som är till X, ungefär hälften av dagen, 

då kommer det in en resurs och tar över i barngruppen. (...) vår vilja är att X ska ha en 

resurs, att X ska ha en egen resurs som är med under hela tiden främst för utvecklingen 

men också för X säkerhet och för andra barns skull, X är ett ganska stort barn och kan 

därför göra mycket skada. 

  

Resurser är egentligen inte bra för de här barnen i och att med att det är för gruppen, för 

ett specifikt barn är det bästa assistent för då är det öronmärkt för just det barnet, visst har 

de resurs men resursen kan lika väl vara någon annanstans, jobba deltid, jobba halvdagar 

eller bara några dagar i månaden (...) och på så sätt faller det för mitt barn i och med att 

den resursen då ska delas på andra barn och eftersom att X behöver 100 % hjälpbehov så 

skulle X behöva en elevassistent istället och då handlar det ju om pengar.  

  

Vidare poängterar vårdnadshavarna att bristen på resurser påverkar alla barn i förskolan inte 

bara de barn som är i behov av särskilt stöd. Det blir lätt att en pedagog fastnar vid ett specifikt 

barn, vilket gör att de övriga barnen i gruppen mister en vuxen pedagog.  
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Det är ju så att om ett barn inte får den resurs den behöver så tar den ju från de andra 

barnen och då blir ju de lidande och det vill man ju inte heller. Den ångesten har man ju 

haft (...).  

  

Det är svårt att ställa krav om man inte har en extra person, man kan ju alltid göra det 

såklart, men då tas det ju från något annat barn och då kanske det inte känns lika enkelt 

för då blir ju de lidande och det vill man ju inte heller. 

  

Två av de fyra vårdnadshavare som var nöjda med resursen på förskolan, uttrycker sig så här:  

  

Resursen är utsedd av rektorn, hon hade halvtid och fick då en heltidstjänst (...) Jag känner 

mig jätte trygg, de känner X och är jättebra på att läsa av X, är det någonting så ringer de 

till mig (...) X trivs också och är väldigt glad. 

  

X hade en person som var med på förmiddagarna. Och det var ju jättebra för då hade X 

någon att ty sig till för innan det var det bara som att X gick runt. X gjorde ingenting och 

kunde därför ställa till det för de andra. 

  

Alla vårdnadshavarna uttrycker tydligt att det är nöjda med pedagogernas arbete och tre av dem 

poängterar att problemen sitter högre upp i ledningen. Det är kommunerna som fördelar 

pengarna och de har inte nog med insikt i hur det faktiskt ligger till i förskolan. Det finns enligt 

vårdnadshavarna för lite pengar, för stora barngrupper och för lite personal att tillgå och 

pedagogerna jobbar redan hårt utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten. Finns det 

inte pengar och resurser att tillgå anser en vårdnadshavare att en specialavdelning på en förskola 

är att föredra, för att barnen ska få de stöd de behöver i sin utveckling och sitt lärande.  

  

Pedagogerna gjorde ett fantastiskt jobb och de jobbade verkligen superbra med X (...) men 

det är ju inte pedagogerna man måste bråka med, utan det är ju rektorerna för det är där 

pengarna sitter om man behöver resurs, vilket är det vanligaste. De vill säkert barnens 

bästa men det är efter förskolans ekonomiska förutsättningar.  

  

Man måste också ge er pedagoger rätt resurser för att kunna ta hand om sådana här saker, 

man kan inte bara förvänta sig att det ska ske och sätta upp massa jättefina planer på hur 

ni ska jobba och sen får ni inte rätt medel för det. Det är det som saknas. (...) och då 

hamnar vi i krig med kommunerna i och med att det kostar pengar (...) Regeringen har ju 

kommit ut med att grupperna ska innehålla 15 barn, men så är det inte alls det är ju 18-20 

barn i varje grupp som det ser ut nu. Det är ju kaos. 

  

(...) har man då valt att barn med särskilda behov inte ska gå i en särförskola eller särskola 

för att de ska integreras i den vanliga verksamheten, då måste det också finnas plats för 

de barnen och det är resurser som krävs, jättemycket resurser. Man kan inte säga att de 

ska behandlas som alla andra, då är alla plötsligt lika. Men dom måste få det de behöver 

för vi alla är olika. 
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5.1.2 Vårdnadshavarnas vardagliga kamp  

 

Att ständigt vara drivande och kämpa för barnets rättigheter är något som fem av de intervjuade 

vårdnadshavarna poängterar som en del av deras vardag. Varje dag får dessa vårdnadshavare 

kämpa för barnets lika värde, utveckling och lärande samt för att deras barn ska få sina behov 

tillgodosedda.  

  

(...) som förälder eller vårdnadshavare måste man kämpa och då tror jag inte det spelar 

någon roll vilken diagnos barnet har. Man måste vara drivande och komma med idéer och 

förslag (...). Jag har ju fått höra att jag är väldigt drivande, vilket jag tror är vanligt om 

man är vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Man möter på dem, hör dem, de 

kräver och de skriver och kämpar stenhårt och det är så hemskt ibland att vi som behöver 

hjälp och stöd vi får kämpa hårdast (...). 

  

(...) ju mer man har fått lära sig är det ju det att som vårdnadshavare så ligger ju det största 

ansvaret för X på oss, att hela tiden framföra X behov. Lyfta de behoven, för det är inte 

alltid så synliga och speciellt inte när det handlar om yngre barn (...). 

  

Jag har flera barn och den enda jag behövt kämpa om är barnet med de särskilda behoven, 

om självklara saker, jag har fått skaffa läkarintyg där läkarna intygat att X måste få det 

ena och det andra. För att få förskolan att göra det som X behöver. 

  

Det låter så trivialt att man ska behöva säga det till en förskolechef, att mitt barn behöver 

rätten till kommunikation, det ska vara givet. Men man måste säga det för att den personen 

då ska kunna ta det vidare till verksamhetschefen, som sitter med pengarna för att han då 

ska säga jaha, behöver X kunna prata? Ja men det kanske är bra, ja men det har vi inte råd 

med. 

  

(...) det är en ständig kamp, alltid en kamp om barnen ska få det de behöver. Man behöver 

en diagnos för att få resurs och det är ju egentligen inte det som står i lagen, utan det är ju 

barnets behov.  

  

(...) och sedan tar sig X aldrig ut på gården och leker, X är inne året om på förskolan och 

det är också en stress. Man vill att X ska kunna uppleva utomhusmiljön, hålla sig frisk när 

X är ute. 

  

Vårdnadshavarna påtalar att de i vissa situationer känner att de måste påminna pedagogerna om 

självklara behov som barnet inte kan uttrycka själv. Något som verkar som en självklarhet för 

vissa barn är inte alltid det för andra. Vårdnadshavarna poängterar att deras kamp är mer än 

enbart för deras egna barn. De kämpar för den övriga barngruppen samt för de framtida barnen 

som kommer att finnas inom förskolans verksamhet, för att alla barn ska få de bästa 

möjligheterna till utveckling och lärande. Två av vårdnadshavarna uttrycker sig såhär: 
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Ja men då bestämmer de en lek så då kan de säga ja men nu leker vi björnen sover alla 

barn vet vad det betyder, alla barn vet reglerna för de har varit med förut. Leken startar 

och man behöver inte göra så mycket, men X vet inte vad björnen sover är, X måste få 

bilder eller tecken. (...) det är klart att X inte förstår leken, X vet ju inte vad det är för 

något. 

  

(...) man måste tänka otroligt mycket längre fram än bara att X sitter med och klappar 

händerna och tycker att det är kul, ja fast gör X det? (...) där blir det ju på något sätt att 

förstå den här vikten och kopplingen till varför man göra vissa saker. Kan jag hjälpa X nu 

med tecken, då kan vi ha en kommunikation längre fram när X blir äldre och det tror jag 

många missar idag. 

  

(...) många gånger har X bara fått sitta i vagnen och tittat på och X har fått liksom bara 

vara med eller sitta i stolen och sitta och kolla. Det har inte varit lekar och lärtillfällen som 

har skapats för X räkning eller att de har gjort med tecken så att X kan hänga med eller 

att det har gjorts med bilder så att X förstår reglerna. 

  

Jag kan lagen mycket bättre nu än vad jag kunde innan jag fick X och även de rättigheter 

som gäller i och med att man måste slåss för sitt barns rättigheter, om man ska få det 

självklara som andra barn får naturligt.  

  

Det är mycket fajter. Nu när X slutar förskolan, så är X inte de sista barnet heller. Varje 

förälder har sin strid (...). Men nu måste jag kampas om att X får i sig vatten och rätt 

mängd, så att X inte torkar ut. Jag har aldrig varit med om dessa kamper som jag är med 

om nu. 

 

5.1.3 Förskolans arbete 

 

Det framkom att vårdnadshavarna har delade uppfattningar om förskolans arbetssätt. Alla 

vårdnadshavare är delvis nöjda med hur pedagogerna jobbar med deras barn utifrån de resurser 

som finns att tillgå. Fyra av vårdnadshavarna gör ett medvetet val att inte ifrågasätta, 

kommentera eller påverka det pedagogiska arbetssättet i förskolan, då de är nöjda.  

  

(...) jag tänker såhär, jag kan inte lägga mig i hur de gör, de har ju ändå en talpedagog som 

ska gå in och visa och lära dem och då tycker jag att jag kan inte göra mer än de jag gör. 

Jag kan påverka och säga och fråga hur går det, men inte säga hur de ska göra vissa grejer. 

  

En annan vårdnadshavare anser att arbetet var bristfälligt, därför tog hon själv initiativet till att 

leta fram och fixa material som hon sedan kunde överlämna till förskolan. Hon uttalar sig att 

engagemanget hos pedagogerna att själva söka material skiftade och det är inte alltid av högt 

intresse, men när hon kommer med material till förskolan, tas det emot med tacksamhet. Vidare 

påtalar hon att den pedagogiska verksamheten går fram för långsamt och att väntetiden för 

resurser är för lång. Barnet blir stimulerat i förskolan men de får inte möjlighet till att utvecklas 

fullt ut, från barnets egna förutsättningar.  



 

19 
 

  

Vi använder tecken och bild som stöd, vi har bilder och använder det som stöd hemma. 

Och vi försöker göra material till förskolan så de ska kunna ha samma bilder, så X kan 

peka när vi sitter och t.ex. äter. (...) det har gått ett år sedan det skulle börja med tecken 

som stöd och det har inte hänt speciellt mycket och då sa jag ju det att vad har ni gjort för 

något? Vad har hänt? Och nja då sa de ju att de inte har gjort så mycket.  

  

Intresset kan jag väl säga har inte varit högt men där tror jag det handlar om en rädsla och 

ovilja att förändra någonting, som vi alla människor kan känna. Oj ska vi arbeta på ett nytt 

sätt? Så här har jag jobbat i 50 år varför ska ni störa mig, jag kan barn! Jag kan ju säga så 

här, att det finns ju de som är mindre engagerade och intresserade. De märker man kanske 

av att de börjar närma sig pension, kanske börjar trappa av lite, gå ner i tid och då kommer 

det kanske naturligt att det blir svårare för dem. (...) speciellt eftersom de aldrig har stött 

på människor med funktionsvariation, vilket jag kan tycka är konstigt att de aldrig gjort. 

  

(...) på ett sätt känner jag mig väldigt trygg med den förskolan vi har för att jag känner att 

X har en omvårdnad och att det finns en omtanke. Det är bra och snälla individer som är 

måna om barnen så på så sätt känns det bra och X trivs jag märker på X att X trivs, när 

jag kommer och ska hämta X då visar X att X kramar sin fröken extra mycket och X är 

väldigt kramig men X visar mot mig att X ska inte krama mig utan X ska kram sin fröken 

väldigt kaxig och så går X iväg, X vill inte gå därifrån och ja men som andra barn kan 

vara så jag vet att X trivs. X mår bra av att var där, X blir stimulerad, X får en utveckling 

ändå fast det kanske inte är på den nivån som jag hade velat. Jag tycker att X blir väl 

omhändertagen så där känner jag en trygghet. 

  

När vårdnadshavarna beskrev sina upplevelser av pedagogernas arbete så framkom det att 

pedagogerna försöker involvera hela barngruppen, inte peka ut enskilda barn, ansöka om fonder 

och bidrag för att anpassa verksamheten så att alla barn kan inkluderas i olika aktiviteter. 

  

(...) alla pedagogerna har gått TAKK, alltså tecken som stöd och har varje vecka ett tecken 

som de fokuserar på och pratar om med alla barnen. 

  

(...) de har valt ibland på samlingen, X klarar inte av det. Speciellt inte om X är trött men 

då är det en medveten exkludering och får då istället t ex hjälpa till att duka. Och det 

tycker ju X var jättekul. Så att jag menar det är inte så att X blir exkluderad i negativ 

bemärkelse.  

  

Men sen så tog de ju inte alltid bara ut X utan det var ju ibland någon eller några kompisar 

som fick följa med ut, för att inte peka ut eller ge dem känslan att X fick göra massa annat 

(...).  

 

(...) vid en hämtning så berättade en av pedagogerna till mig att de hade ansökt om pengar 

eller bidrag från en fond för att kunna anpassa så att X kan följa med dem ut i skogen, då 

får man ju gåshud. 
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(...) hur man jobbar för att X ska kunna kommunicera och där har de som sagt gjort ett 

fantastiskt arbete. För det är ju inte så naturligt om man inte har haft barn med den 

problematiken innan och ändå är de så olika, finns ju inte en med denna diagnos som är 

lik en annan. 

  

(...) de gjorde ett fantastiskt jobb, de jobbade super bra med X och mycket det här med att 

inte säga att X gör fel utan vägleda, avled i tid och jobbade mycket med de andra barnen. 

Få de andra barnen att förklara hur de kände när det uppstod så att de på något sätt 

kommunicerade med varandra, så att det inte hela tiden blev att man plockade bort X eller 

tillrättavisade (...). 

  

En av vårdnadshavarna uttrycker sig kring handlingsplaner i förskolan och anser att det är en 

väldigt viktig del utav ett fungerande arbete. Genom dessa kan hela arbetslaget jobba 

gemensamt mot samma mål och vet hur olika situationer ska hanteras. Vårdnadshavaren anser 

också att det skulle minimera jobbiga samtal som att varje dag få höra negativa saker som barnet 

gjort under dagen. 

  

Alltså det måste finnas en handlingsplan, hur hanterar vi dessa situationer, då behöver vi 

ju egentligen inte få redogjort för hur många gånger X har slagit någon under en dag, det 

är inte intressant. Utan det de behöver jobba på är ju varför det sker, utifrån en 

handlingsplan så behöver ju pedagogerna jobba vidare och försöka hitta de här sakerna 

som triggar, för oftast är det ju någonting. 

 

 

5.2 Samverkan mellan hem och förskola 

 
5.2.1 Ekonomiska tillgångar 

 

Hälften av vårdnadshavarna uttrycker att de pga för lite pengar inom förskolan tvingats, 

tillsammans med pedagogerna, bli en del av förskolan där de försöker hjälpa barnet så mycket 

som möjligt med det få medel som finns tillgängligt. Vilket har bidragit till att vårdnadshavarna 

själva har fått fixa material till förskolan, ordnat föreläsare, sammanställt pärmar med 

information om barnets behov samt att de själva måste läsa på och förmedla sin kunskap och 

fakta till förskolan.  

  

Jag har tipsat men förskolan har inte råd med saker och därför kan de inte lära sig. 

Pedagogerna har aldrig haft möjlighet att följa med och lyssna på föreläsningarna där det 

finns olika familjer med barn i behov av särskilt stöd.  

  

Jag ordnar själv saker för att det ska hända något ibland. Jag har ordnat föreläsare åt dem. 

Jag vill lära mig och få mer kött på benen för att kunna säga att det här har jag lärt mig 

och det här kan jag. 
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Vårdnadshavarna uttrycker även delade uppfattningar när det kommer till bemötandet och 

samverkan med förskolecheferna i kommunen. En vårdnadshavare betonar att hon stundtals får 

känslan av att hennes barn är en belastning för pedagogerna, men hon poängterar att det gäller 

att sätta sig in i pedagogernas värld och att de redan går på knäna med stor arbetsbörda. Hon 

förtydligar att detta händer mer sällan än ofta.  

  

Förskolechefen kan också känna att hon skulle vilja göra allt för X. Att hon skulle vilja 

göra mer för X men hon är bakbunden. Men att hon kan blotta det och att jag kan blotta 

mina bekymmer och oro gör att vi på något sätt får en starkare relation. Det tror jag har 

kommit utav att hon har varit öppen från början (...) hon sa att de inte behövde en diagnos, 

vi ska hjälpa X på alla sätt och finnas där, det är vårt uppdrag, det är vad vi ska jobba med. 

  

Jag tänkte byta förskola (...) då hade jag kontakt med rektorn på den förskolan och hon sa 

till mig på första mötet att det du ser här ute och här inne är allt du kommer få, jag kommer 

inte bygga om något för X. Det kostar för mycket pengar, och hur har du tänkt att X ska 

kunna ta sig upp för kullen? vem ska ta X dit och vem ska ta X ner? Rektorn ifrågasatte 

mig vem som skulle fixa det. Allting handlar om pengar! Pengar, pengar, pengar. 

  

Men som det är på många förskolor idag, stora barngrupper, mycket jobb och slitsamt 

jobb. Det blev nästan så att man kände att oj nu har man lagt en börda på deras axlar, att 

nu kommer man här och ska kräva ännu mer grejer av dessa stackars människor som redan 

jobbar arslet av sig.  

  

5.2.2 Samverkan 

 

När en familj får ett barn som är i behov av särskilt stöd förändras familjekonstellationen och 

vårdnadshavarna uttrycker att det både är en process att acceptera situationen, men också ett 

sorgearbete. Det gäller att förskolan och familjerna kan samverka och visa förståelse och ta 

varandras upplevelser på allvar.  

  

(...) det är känsligt, det är ett sorgearbete att få ett barn med funktionsnedsättning, det är 

ju ett helt liv som har vänts upp och ner någonstans Det är ju inte bara i förskolan utan det 

är ju resten av X liv och hela familjens. Det är så mycket, för vi håller ju inte bara på i 

förskolan utan även med bl. a. habiliteringen, det ska vara bostadsanpassat, vi måste ändra 

om i bilen för att man ska kunna lyfta in X. Kan vi bo kvar där vi bor? Hur ska vi göra 

hemma? Vi kan inte fara vart vi vill, vi kan inte ta med X hur som helst, vi kan inte gå in 

i vissa lokaler. Så det är ju så otroligt mycket, alltså förskolan är ju bara en liten liten del, 

även om det är en stor del och en viktig del så är det bara en liten del av allt som 

vårdnadshavaren måste arbeta med (...).  

  

Fyra av vårdnadshavarna anser att de har en bra samverkan mellan hem och förskola. De menar 

att en fungerande samverkan handlar om att blotta sig själv, respektera varandra, ha ett öppet 

klimat och en bra dialog. Personalen frågar om tillåtelse att pröva nya arbetssätt och tar tillvara 
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på vårdnadshavarnas expertis när det handlar om deras barn. Kunskapsutbytet sker i det sociala 

samspelen mellan vårdnadshavare och pedagog.  

  

(...) det är en ömsesidig relation som ska skapas, man måste blotta sig själv, jag har sagt 

det att jag vet inte vad jag gör hela tiden jag behöver hjälp med det här, vi vet inte alls, vi 

testar ju saker i blindo (...). 

  

(...) det är mer jag som haft behovet av att känna att de är med mig och inte emot mig och 

de har alltid varit med på att om jag har sagt att jag mår dåligt så har de tagit över. 

  

(...) sen så märker man ju att de inte alltid har de resurser som de behöver varken de 

monetära resurserna eller kompetensen för att kunna fixa det som X behöver. Då försöker 

jag i alla fall vara väldigt försiktig med att inte anklaga och säga varför gör ni inte det här. 

(...) utan mer hur kan jag hjälpa er, så att vi tillsammans kan hjälpa X. 

  

(...) jag tror att som pedagog så ska man ha den hänsynen och respekten för 

vårdnadshavaren, att det är tung och jobbigt och att vårdnadshavarna måste ha den 

hänsynen och respekten tillbaka. Man måste våga blotta sin okunskap, sin rädsla och våga 

säga jag vet inte hur jag ska göra det här, hur ska vi göra det här? 

  

Två av dessa fyra vårdnadshavare har antingen en kontaktperson eller en koordinator på 

förskolan för att minimera missförstånd gällande barnet, men också för att ha en person som är 

ansvarig för barnets utveckling och lärande.  

  

(...) en av de är huvudansvarig för X och är då en koordinator. Hon ska vara länken till 

mig och min man, hon ska vara den som har det här med kommunikation och utveckling, 

titta runt och se, vad finns det för utbildningar att gå. Vad vi i gruppen behöver för 

kompetensutveckling och hur ska vi utvecklas (...) hon ska vara en koordinator i det hela, 

för det sa jag att jag hade saknat. 

  

De två resterande vårdnadshavarna anser att samverkan inte alls fungerar bra. Pedagogerna på 

den ena förskolan har valt att se bortom barnets behov och lyssnar inte alls på vårdnadshavarens 

tankar gällande barnet. Kontakten består endast genom hämtning och lämning. På den andra 

förskolan finns det inte heller några indikatorer på en fungerande samverkan, och 

vårdnadshavaren har känslan av att förskolechefen tycker att hon är jobbig då hon ställer krav, 

vilket resulterar till att de inte har pratat med varandra på länge.  

  

(...) jag sa till personalen att jag kände oro och att något var fel, men personalen valde att 

avfärda det. I efterhand har de kommit till mig och erkänt att de misstänkte att något var 

fel och det gjorde mig förbannad (...).  

  

Jag kan inte påverka den pedagogiska verksamheten. Förskolan har ju det pedagogiska 

ansvaret över barnen, den är ju som planerad redan, alltså grovt. På planeringsdagar och 

sådant, och jag tror inte, jag menar, de presenterar ju aldrig att vad de ska jobba med. Det 
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måste komma därifrån också, jag har ingenting aning vad de gör på dagarna (...). Det är 

lite man kan påverka och om man är stridiga så vill inte rektorn möta oss något mer. Jag 

har inte träffat rektorn nu på 2,5 år kanske. För om man ställer krav så blir man en 

besvärlig förälder. 

  

Fyra av vårdnadshavarna upplever att delaktigheten fungerar bra, en av dem anser att hon har 

stor delaktighet och får gehör från förskolan men poängterade att delaktigheten inte är en 

självklarhet som man får, utan något man måste ta sig. 

  

(...) väldigt mycket inflytande och det där är ju något som man som funkisförälder måste 

ta sig, det går inte att säga att nä vi har inget inflytande eller delaktighet, utan man måste 

ta sig det, man måste. Det är ju lite jobbigt för någonstans så vill man ju inte störa eller 

vara i vägen eller ta sig för eller kräva, komma med pekpinne och säga du gör fel, men 

man måste. Man får bli en sådan person tyvärr, så länge man gör det på ett fint sätt, 

respektfullt och man måste samtidigt försöka förstå det från deras perspektiv men 

definitivt måste man vara mer krävande. 

  

(...) jag har tvingats att bli en del av förskolan faktiskt, med dess positiva saker att det 

finns människor som vill välja ett yrke där ni tar hand om andra människors barn, det 

tycker jag är otroligt fint och bra och det behövs människor som vill vara där. 

  

Förskolechefen var otroligt bra på att säga att, vi behöver inte en diagnos för att utföra 

vårt arbete utan vi ska ju utgå ifrån barnets behov (...) alltså vi hade ju möten redan innan 

vi fick någon diagnos och gick igenom en handlingsplan. (...) så att vi var ju redan igång 

med arbetet och det är jag väldigt tacksam för. Det var som att man inte behövde slåss 

och kämpa för det utan det var någonstans naturligt att de skulle utgå från X. 

  

5.2.3 Osäkerhet hos pedagoger och vårdnadshavare 

 

Alla vårdnadshavare i studien uttrycker en osäkerhet kring arbetet med barnen, en osäkerhet 

som finns både hos vårdnadshavarna och pedagogerna. Samtliga vårdnadshavare har fått hjälp 

och stöd av kunniga inom området hos b.la habiliteringen, dietist, sjukgymnast, logoped etc.  

  

Jag pratade med barnpsykologen och habiliteringen och sa att jag inte ville ha en 

handlingsplan utan en funktionsutvecklingsplan alltså en hjälp i hur mycket jag kunde 

kräva, vilken ålder X är i, vid vissa avseenden. X är väldigt olika i de olika delarna, i vissa 

områden är X äldre och i vissa yngre. Man visste inte vad man skulle kunna kräva och 

förvänta sig av X och om jag inte vet det, hur ska då personalen på förskolan kunna veta. 

  

Samtliga vårdnadshavare i studien poängterar även att ämnet barn i behov av särskilt stöd 

behöver lyftas mer inom förskollärarutbildningen och att verksamma inom förskolan måste få 

mer kompetensutveckling. Diagnoser av olika former blir vanligare och vanligare i vårt 

samhälle, har man två barn med samma diagnos så kan de ändå te sig helt olika. Det är därför 
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man måste prova sig fram för att barnet ska få de bästa förutsättningarna inför sitt livslånga 

lärande. 
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6. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer studiens metodval och tillförlitlighet diskuteras. Därefter presenteras 

resultatdiskussionen och till sist redovisas våra egna slutsatser och implikationer inför vårt 

kommande yrke som förskollärare samt förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Vår studie grundar sig på sex intervjuer med vårdnadshavare som har barn i behov av särskilt 

stöd. Att använda oss av intervjuer som metod var från början inte någon självklarhet. Vi hade 

först tankar på att genomföra enkäter då vårt valda ämne kan uppfattas känsligt. Genom 

konsultation med handledare och närmare efterforskning insåg vi att det krävde mycket från 

deltagarna om det skulle svara utförligt på en enkät, både tidsmässigt och orkesmässigt 

(Backman et al., 2012). 

  

Valet av metod föll slutligen på att genomföra kvalitativa intervjuer med varje enskild 

vårdnadshavare, då det genomförs relativt snabbt och effektivt samt att det ger vidare 

möjligheter till djupare svar på frågorna som formuleras (Backman et al., 2012; Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2015). Denna metod har även nackdelar t. ex att den data som samlas in 

under intervjun är ett resultat av en konversation som skett i interaktion med en annan individ, 

vid en viss tid på en viss plats, vilket i sin tur kan påverka studiens resultat och tillförlitlighet 

då det är svårt att återskapa just det tillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vårdnadshavarna hade inte tillgång till frågorna innan intervjuerna ägde 

rum, för att minimera riskerna att de blev påverkade av andra innan intervjun. Vi valde i den 

mån det var möjligt, att genomföra intervjuerna på lugna allmänna platser istället för i 

hemmiljö, då vi inte ville att svaren skulle bli påverkade av andra familjemedlemmar, husdjur 

och atmosfären som kan finnas i hemmet, (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En intervju 

skedde i respondentens hem, två i kontorsmiljö och tre på olika caféer. Anledningen till 

platsfördelningen var för att vi var tvungna att anpassa oss efter de platser som fanns tillgängliga 

för tiden då intervjuerna ägde rum. Vid transkriberingen upptäckte vi att ljudkvaliteten var 

försämrad på två av caféerna, då det var många gäster och mycket buller. Detta resulterade i att 

vi fick lyssna om några gånger för att säkerställa att vi uppfattat respondentens svar korrekt. 

  

Vi valde i enligt Backman et al. (2012) strukturerade intervjuer med öppna frågor och svar där 

vi i förväg hade bestämt frågornas ordning, detta för att få vad författarna betonar som enhetliga 

svar. Bryman (2008) påtalar att det finns fördelar med att använda denna typ av frågor då 

respondenten kan svara med sina egna formuleringar och ord samt att det lämnar utrymme för 

oberäkneliga svar. I efterhand är vi nöjda med valet av intervjuform då det gav nya insikter om 

deras livsvärldar samt att de öppnade dörrar för infallsvinklar från vårdnadshavarna som enligt 

oss bidrog till studiens innehåll på ett positivt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen med 

denna intervjuform var att vi fick mycket data att transkribera och sortera efter relevans, vilket 

tog flera timmar och påverkade arbetet som redan låg under tidspress (Bryman, 2008).  
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6.1.1 Urval och etiska dilemman 

 

Vi valde två olika tillvägagångssätt för att komma i kontakt med vårdnadshavarna. Vi 

publicerade en öppen fråga på ett socialt nätverk samt att vi frågade människor vi kände. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att forskaren måste reflektera över valet av 

deltagare då urvalet kan påverka resultatet. Vi valde därför att inte intervjua någon vars 

bakgrund vi redan hade kännedom om och vi är även medvetna om att det låga antalet deltagare 

i studien samt att alla var kvinnor kan påverka resultatet. Det var dock inget vi kunde påverka 

eller något som vi själva valt utan det var de som visat intresse. Vi vet att det faktum att vi båda 

medverkade under samtliga intervjuer kan ha påverkat respondenterna då de kan uppfattas som 

obekvämt och förhörsliknande. Det var inte vår avsikt, varför vi båda medverkade under 

intervjuerna var för att båda ville ta del av intervjusituationerna då dessa är kontextbundna. Av 

etiska skäl och för att minska eventuella oroligheter hos vårdnadshavarna ansåg vi att det var 

viktigt att delge dem information om deltagandets frivillighet samt anonymitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

  

6.1.2 Reliabilitet och validitet 

 

Under arbetets gång blev vi medvetna om att resultatet kan vara svårt att generalisera eller vara 

giltigt i ett större sammanhang, då antalet respondenter varit få och resultatet i studien gäller 

för dessa vårdnadshavare. För att uppnå en högre validitet hade ett större antal vårdnadshavare 

behövts intervjuats. I efterhand anser vi att en högre reliabilitet hade kunnat nås om vi hade 

kompletterat vår metod med observationer. Det är dock svårt att genomföra under en kort 

tidsperiod då dessa processer och händelser sker över en längre tidsperiod och inte vid enstaka 

tillfällen. I metodavsnittet har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt som gör det möjligt för någon 

annan att utföra en liknande studie. Vi anser att det är viktigt att ta del av vår studie även fast 

den inte är generaliserbar vilket kritiker lyfter som en svaghet hos kvalitativa studier (Svensson 

& Ahrne, 2015). Trots att antalet intervjuade vårdnadshavare inte är högt, finns det ändå 

vårdnadshavare som känner som vårt resultat visar och därför är det ett viktigt ämne att lyfta 

och belysa. 

  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket belyser att världen är skapad 

av människor. Alla individer har en egen verklighet, min verklighet inte behöver vara samma 

som din. I interaktionen mellan oss utmanas och möts dessa individuella verkligheter och i 

samspelet konstrueras kunskap (Berger & Luckman, 1998; Dahlberg et al., 2014). Vi kan med 

hjälp av perspektivet konstatera att samverkansarbetet mellan hem och förskola uppfattas olika, 

då alla vårdnadshavare har varierande verkligheter. 
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6.2.1 Trygg plats för lärande  

 

Syftet med studien var att åskådliggöra vårdnadshavarnas perspektiv på förskolan och hur de 

tycker att samverkan mellan hem och förskola fungerar, men inte vilka vårdnadshavare som 

helst utan de med barn i behov av särskilt stöd. Studiens resultat visar att det finns ekonomiska 

brister inom förskolan, något som påverkar barnens förutsättningar till utveckling och lärande 

då det inte finns möjligheter att tillsätta extra resurser. Vi reagerade starkt då majoriteten av 

vårdnadshavarna uttrycker att det är och har varit en ständig kamp för att få den hjälp och stöd 

som barnet behöver. I Skolverket (2016a) framkommer att ”Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 2016a, s. 5). Denna 

kamp är fortfarande inte över då stödet är bristfälligt. Ett exempel är rätten till kommunikation, 

som i dagens samhälle rent praktiskt är en kostnadsfråga. ”Rätten till kommunikation ska vara 

given men när pengarna är slut så är det inte möjligt’’. Det framkom att det finns barn ute i 

verksamheterna som inte får rätt hjälp och stöd. Vi har genom detta arbete fått kännedom att 

dessa barn bl. a. inte får den språkträning eller stimulans som de behöver, som inte kan aktiveras 

i utomhusmiljö samt att lugnare miljöer med mindre barngrupper inte går att upprätthålla 

ekonomiskt. I vårt avlånga land Sverige, ska alla förskolor arbeta utifrån läroplanens mål och 

riktlinjer (Renblad & Brodin, 2012; Strander, 2009). Men det finns inte tillräckligt med pengar 

för att ge alla barn de stöd som behövs, det kan t.ex. vara en resursperson, assistent eller inköp 

av material, vilket motsäger det som fram skrivs i Skolverket (2016a) nämligen att förskolan 

ska anpassas så att alla barn stimuleras till utveckling och lärande samt att barn som är i behov 

av stöd ska få detta utformat. Vårdnadshavarna uttrycker att bristen på ekonomi och resurser 

påverkar alla barn i förskolan. De barn som inte får de extra stöd de behöver blir märkbart mer 

beroende av en vuxen pedagog under dagen, vilket gör att de övriga barnen i gruppen mister en 

vuxen pedagog. Sandberg och Ottosson (2010) påtalar att förskolorna redan under 1970-talet 

poängterat att särskilt stöd för de barn som är i behov utav det har stor betydelse för dess framtid 

och uppväxt. Hur kan de då vara möjligt att samhället som vi lever i idag, år 2017 inte kommit 

längre? FN (2009) poängterar att det är politikernas ansvar att tillhandahålla varje kommunal 

förskola med de resurser och stöd som behovet efterfrågar, vilket enligt vårdnadshavarna inte 

alls fungerar som det ska. Det är inte så det ser ut i verkligheten, det är inte behovet som reglerar 

resurserna, utan det är diagnosen som avgör om resurs ska tas in eller inte, vilket talar emot den 

svenska läroplanen för förskolan. 

  

Vi hade fått uppfattning om att förskolan ska finnas till för både barnen och deras 

vårdnadshavare, att de vuxna tillsammans med ledning av förskolans chef ska arbeta fram en 

fungerande pedagogik där barnets alla behov tillgodoses, men vårt resultat visar något helt 

annat. Det finns vårdnadshavare som får kämpa näst intill varje dag för deras barns rättigheter 

i förskolan. En vårdnadshavare uttryckte frustration då hon tvingats till att läsa och lära sig de 

lagar och rättigheter som råder i samhället kring den aktuella frågan, då det var ett måste för att 

kunna argumentera för sitt barns rättigheter. De måste vara drivande i alla frågor som rör barnet 

och hela tiden ligga på för att någonting ska hända, vilket inte enbart verkar sitta i pengar, utan 

de grundar sig även i rädsla och okunskap. Trots detta är vårdnadshavarna nöjd då de vet att 

pedagogerna redan går på knäna och gör så gott de kan med den snäva budgeten som råder. 
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6.2.2 Samverkan 

 

Resultatet visar också, precis som Ylvén och Wilder (2014) poängterar, att samverkan mellan 

hem och förskola är extra viktigt i familjer där det finns barn i behov av särskilt stöd. Familjens 

liv förändras och tidigare rutiner kan behöva ses över. Under en av intervjuerna uttryckte en 

vårdnadshavare ”När ens barn får en diagnos så rasar hela ens värld, det är som att någon dött”. 

Samtidigt som barnet får diagnosen måste vårdnadshavarna skaffa sig kunskap om området, 

kontakta habiliteringen för hjälp av logoped, dietist, sjukgymnast etc. och även bidra till en god 

samverkan i förskolan där barnet spenderar delar av sin vardag. Det vårdnadshavarna 

framlägger som en bra samverkan är ett öppet klimat där man respekterar varandra och där båda 

parterna blottar sig själva. Med det menas att både pedagogerna och vårdnadshavarna måste 

avvika från sina tidigare mönster för att mötas och konstruera kunskap samt förståelse för 

varandra, då kunskapsutbytet sker i det sociala samspelet (Berger & Luckmann, 1998). Alla 

barn är olika och bara för att verksamheten har två barn med samma diagnos så kan de ändå te 

sig helt olika, det är därför man måste prova sig fram. Vidare påtalar vårdnadshavarna att alla 

någon gång är nybörjare och det är okej att vara det. Vårdnadshavarna i denna studie kräver 

inte att alla på förskolan ska vara proffs inom området, men alla som verkar inom förskolan 

måste våga kliva fram och våga erkänna sina brister och svagheter för varandra, för att sedan 

kunna göra det yttersta för barnets bästa. Vidare lyfter vårdnadshavarna att det i utbildningen 

måste läggas mer tyngd på området så att de nyexaminerade kommer ut med mer och ny 

kunskap, då diagnoser av olika former blir vanligare och att verksamma förskollärare behöver 

kompetensutbildning. 

 

På förskolorna där vårdnadshavarna ansåg att samverkan inte fungerade kunde vi i denna studie 

utläsa två faktorer som kan ha påverkat utfallet. Det ena är bristen på kommunikation mellan 

parterna och den faktorn är att pedagogerna var ignoranta och inte lyssnade på vårdnadshavaren 

när mamman kom med frågor och funderingar, vilket Skolverket (2016a) lyfter som en viktig 

del av förskollärarens profession.  
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7. Slutsatser och Implikationer för yrkesuppdraget 
 

Vår slutsats är att samverkan mellan hem och förskola är väldigt viktigt för att skapa de bästa 

förutsättningarna för de barn som vistas i verksamheten, då det handlar om kunskapsutbyten, 

handlingsplaner, expertis samt delge varandra om bra och fungerande material etc.  

 

Vi har lärt oss att det finns vårdnadshavare i vårt svenska samhälle som dagligen får kämpa för 

barnets rättigheter i förskolan, rättigheter som alla barn har rätt till oavsett utseende, etnisk 

tillhörighet, barn med eller utan diagnos. Vi har också fått en djupare förståelse för hur mycket 

ansvar som vilar på dessa vårdnadshavares axlar och vilken otrolig kämpaglöd de har inom sig, 

en glöd som får oss att vilja kämpa och göra vårt yttersta den dagen vi kliver in i förskolans 

verksamhet för tjänstgöring. 

  

8. Förslag till fortsatt forskning  

 

Det hade varit av stort intresse att få djupare kunskaper om de resurser som finns, hur de 

fördelas och vad som påverkar fördelningen då det var något som alla vårdnadshavare i denna 

studie återkom till. Det hade även varit intressant att höra hur vårdnadshavare i andra län ser på 

samverkansarbete mellan hemmet och förskola. En annan intressant infallsvinkel hade varit att 

studera hur vårdnadshavare med barn i behov särskilt stöd ser på samverkan i jämförelse med 

familjer där barnen inte är ”avvikande” från normen. Är det någon skillnad och vad i så fall?  
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Bilaga 

Intervjufrågor till vårdnadshavarna 

  

Ni som vårdnadshavare är experter på era barn därför väger era kompetenser, kunnande och 

erfarenheter tungt. 

 

 

 Hur kommer det sig att ert barn går på den förskola som han/hon går på? 

-Fick ni välja förskola själv till ert barn eller blev ni tilldelade en förskoleplats?  

 

 Hur anser ni att ert barn blir bemött på förskolan, dvs av alla som vistas där? 

  

 Vilket stöd är ert barn i behov av i förskolan?  

  

 Anser ni att ni har insyn och inflytande i verksamheten, på vilket sätt?  

 

 Har ni fått vara delaktiga i utformningen av miljön i verksamheten? 

-Ja, på vilket sätt? 

-Nej, hur hade ni velat bli delaktiga? 

  

 Förmedlar ni era tankar och ideer till förskolan och hur tas de tillvara på i så fall?  

 

 Har ni känt någon stress för barnets förskoletid gällande:  

-Utveckling och lärande, på vilket sätt?  

-Inkludering och exkludering (både från barn och pedagoger), på vilket sätt?  

- Psykiska och fysiska behov (hos barn och vårdnadshavare), på vilket sätt? 

 

 Har ni märkt att förskollärarna visar något intresse av att vilja utvecklas? Exempelvis 

brukar de fråga er om något eller har de fått någon kompetensutveckling angående ert 

barns behov som ni är medvetna om?  

Ja, vad var det?  

Nej, har ni något önskemål om kompetensutveckling?  

 

 Hur byggdes er relation med förskolan upp och hur ser den ut?  

- Vem tog initiativ till relationsuppbyggnaden?  

- Var relationsprocessen lång/kort/svår/lätt?  

 

 Hur har er uppfattning om förskolan som institution för lärande och utveckling 

förändrats, om man jämför innan ert barn började förskolan och fram till idag? 

 

 Finns det något du anser att vi borde lyfta som vi inte frågat efter?  

 


