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Abstract 

The preschool manager shall be responsible for ensuring that children in need 

of special support will receive the necessary assistance. But how do you find 

out about children in different forms of grief? How do preschool teachers 

identify these children and how do they work at a preschool with the children 

who are in temporary need of special support? The purpose of the study was 

to investigate preschool teachers' approach to children who, in certain cir-

cumstances, can be assumed to be in need of more comprehensive care, here 

in this work referred to as a temporary need for special support. Examples of 

such temporary need for special support may be when children experience 

grief during a tearing divorce. 

 

The data was collected through interviews with four different educators at the 

same preschool. The data collected was explained and discussed from an at-

tachment theoretical perspective from Bowlby and Ainsworth (in Broberg, 

2008). 

 

The result showed that educators see children in grief by the change in the 

children's personality in different ways. Furthermore, they respond to these 

children by conveying closeness and safety. The informants agreed that di-

vorce is something that can be seen as a crisis for a child, but they had no 

plan of action on how to deal with such situations. Otherwise, the informants 

have an action plan for other types of crises. They also felt that they wanted 

further education in the subject, but felt that there was a lack of time that 

stopped them. 

 

The conclusion was that the teachers when they identify a deviant behaviour 

among the children, they have an action plan to follow to solve it. Such an 

action plan is lacking when it comes to grief at, for example divorce, some-

thing that the informants highlight that they want more knowledge about. 

 

Keywords: preschoolchildren, grief, attachment, support. 
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Sammanfattning 

Förskolechefen ska ansvara för att barn med behov av särskilda stödinsatser 

ska erhålla nödvändig hjälp. Men hur fångar man upp barn med olika former 

av sorg? Hur identifierar förskollärare dessa barn och hur arbetar man på för-

skolan med de barn som är i tillfälligt behov av särskilt stöd?  Syftet med stu-

dien var att undersöka förskollärares förhållningssätt till barn som under vissa 

omständigheter kan antas vara i behov av en mer omfattande omsorg, här i 

detta arbete benämnt som tillfälligt behov av särskilt stöd. Exempel på sådant 

tillfälligt behov av särskilt stöd kan vara när barn upplever sorg vid en uppsli-

tande skilsmässa. 

 

Datan samlades in genom intervjuer med fyra olika förskollärare på samma 

förskola. Den data som samlades in redogjordes för och diskuterades från ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv utifrån Bowlbys och Ainsworths (i Broberg, 

2008).  

 

Resultatet visade att pedagoger ser barn i sorg genom att barnens personlig-

het förändras på olika sätt. Vidare bemöter de dessa barn genom att förmedla 

närhet och trygghet. Informanterna var eniga i att skilsmässa är något som 

kan ses som en kris för ett barn, men de hade ingen handlingsplan över hur de 

skulle gå till väga vid sådana situationer. I övrigt har informanterna en hand-

lingsplan för andra typer av kriser. De upplevde även att de önskar vidareut-

bildning inom ämnet men känner att tidsbristen hindrar dem.  

 

Slutsatsen är att pedagogerna identifierar ett avvikande beteende hos barnen 

och har därefter en handlingsplan de agerar utifrån. En sådan handlingsplan 

saknas då det handlar om sorg vid till exempel skilsmässa, något som infor-

manterna belyser att de önskar mer kunskap kring hur de bör hantera. 

 

Nyckelord: Förskolebarn, sorg, anknytning, stöd. 
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kommun, har jag stött på barn som uppvisar olika former av det som jag väl-

jer att beskriva som sorg. Det som framförallt har väckt min nyfikenhet och 

mitt intresse är hur man arbetar med barn som behöver någon form av akut 

stöd. Det akuta stödet kommer jag att beskriva som tillfälligt behov av sär-

skilt stöd. Det är detta som ligger till grund för mitt val av examensarbete.  

 

Under arbetets gång har min handledare, Bo Lennart Ekström universitetslek-

tor i specialpedagogik vid Karlstad Universitet, varit till stor hjälp. Jag vill 

tacka honom för den respons och de goda råd han gett. Jag vill också passa på 
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1 INLEDNING  

I förskolans läroplan står det att läsa att: ”Verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och sti-

mulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

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

 

Enligt skollagen (2010) är det förskolechefen som ansvarar för att barn med 

behov av särskilda stödinsatser ska erhålla nödvändig hjälp. Informationen 

om detta behov kan komma från barnets vårdnadshavare, förskolans personal 

eller någon annan i barnets närhet. Vid utformningen av detta stöd ska vård-

nadshavare ges möjlighet att delta (Skollagen, 2010:800, 9§). 

 

Sandberg och Norling (2009) påvisar att man oftast rutinmässigt delar in bar-

nen med särskilda behov i grupper: hörsel- och synhandikapp, språkhandi-

kapp, rörelsehinder eller barn med utvecklingsstörning. En annan grupp är de 

barn som kan hänvisas till medicinska handikapp. I gruppen ser man barn 

med allergier, diabetes, astma, epilepsi, eksem och andra tydliga medicinska 

handikapp. Vidare har man barn med tidiga psykiska och emotionella stör-

ningar. 

 

I och med mitt insamlande av empiriskt material till mitt examensarbete 

väcktes ett intresse för tillfälligt behov av särskilt stöd istället för behov av 

särskilt stöd som det står om i läroplanen. Jag upptäckte att det inte finns nå-

gon tidigare forskning som specifikt pekar på detta. I min forskning vill jag 

därför undersöka om förskollärare ser någon nytta i att implementera och för-

hålla sig till begreppet tillfälligt behov av särskilt stöd. I studiens vidare text-

framställning kommer jag att använda detta begrepp som distinktion till det 

vanligen vedertagna begreppet behov av särskilt stöd. 

 

Det är vanligt enligt Jarratt (1996) att barn vid olika typer av sorg visar olika 

beteenden. Ett beteende är en tillbakagång i utvecklingen alltså en regression, 

vilket kan visa sig i att barnet plötsligt inte klarar av saker som han/hon klarat 

tidigare utan problem. Gnäll, raseriutbrott, regressivt beteende i förhållande 

till förväntat åldersadekvat beteende som att suga på tummen eller ett ökat 

behov av närhet är andra tecken på regression. Författarens studie visar att 

detta förändrade beteende som av vuxna ses som oroande är ett naturligt sätt 

att hantera sorg. Givetvis innefattar detta att det regressiva beteendet inte blir 

långvarigt och destruktivt och att barnet får hjälp och stöd från vuxna.  
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Vid sammanställningen av mitt insamlade material såg jag att det föreligger 

stora skillnader i hur man förhåller sig till beskrivningen av behov av särskilt 

stöd. Jag ser att det saknas ett förhållningssätt till akut stöd. Här ser jag att det 

finns utrymme för ett begrepp, inom ramen för denna studie, som kan beteck-

nas som tillfälligt behov av särskilt stöd. 

 

Det tillfälliga särskilda stödet kan barnet behöva när bland annat vårdnadsha-

vare ligger i skilsmässa eller vid någon nära anhörigs bortgång. I vilken om-

fattning finns det handlingsplaner och rutiner för hur förskollärare ska be-

möta barns sorg? Finns det behov av sådana handlingsplaner? 

 

Mitt examensarbete kommer att sätta fokus på hur man fångar upp barn med 

olika former av sorg. Hur identifierar förskollärarna de här barnen och hur ar-

betar man på förskolan med de barn som är i tillfälligt behov av särskilt stöd? 

Vidare vill jag undersöka förskollärarnas kunskaper i hur man identifierar 

och särskiljer de barn som är i plötslig sorg och är i ett tillfälligt behov av sär-

skilt stöd i förhållande till de barn som är i behov av traditionellt särskilt stöd. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka förskollärares förhållnings-

sätt till barn som under vissa omständigheter kan antas vara i behov av en 

mer omfattande omsorg, här i detta arbete benämnt som tillfälligt behov av 

särskilt stöd. 

 

Exempel på sådant tillfälligt behov av särskilt stöd kan vara när barn upple-

ver sorg vid en nära anhörigs bortgång eller vid en uppslitande skilsmässa. 

 

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående syfte avser jag att besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur identifierar förskollärare ett tillfälligt behov av särskilt stöd hos barn? 

 

• Hur ser förskollärares arbetsprocess ut med att organisera det tillfälliga stö-

det? 

 

• Hur särskiljer förskollärarna de barn som är i tillfälligt behov av särskilt 

stöd i förhållande till de barn som är i behov av traditionellt särskilt stöd? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Litteratur- och forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av tidigare forskning inom området. 

Den forskning som redovisas är äldre litteratur, detta beror på att begreppet 

tillfälligt behov av särskilt stöd är ett nytt begrepp där ingen forskning hittats. 

Den äldre litteraturen tar upp relevanta begrepp och teorier som jag använt 

mig av i denna studie. 

 

Avsnittet kommer att visa olika synsätt på barn i sorg, vid skilsmässa av 

barns vårdnadshavare och hur förskolan kan arbeta med dessa utmaningar. 

Först ges en beskrivning över en del av de symptom som visas vid sorg hos 

ett barn, beskrivningen visar hur sorg på ett konkret sätt kan yttra sig. 

 

Tidigare forskning har ofta inslag som visar att barn vanligtvis skiljs från en 

av föräldrarna, eftersom tidigare skilsmässor oftast innebar boende med end-

ast en förälder. Det var inte ovanligt att föräldrarna krävde att barnet skulle 

välja sida. Kontinuiteten mellan föräldrar och barn är av stor betydelse och 

barnet har rätt att känna sig tryggt även om de inte vet hur ofta de kommer att 

få träffa den föräldern som inte får vårdnaden om barnet (Jarratt, 1996). Den 

delen av forskningen är inte helt överensstämmande med dagens samhälle då 

delad vårdnad och växelvist boende ökar (SCB, 2013). 

 

2.1.1 Trygg och otrygg anknytning 

 

I en studie om anknytning beskriver Ainsworth, Blehar, Waters och Wall, 

(1978) tre olika mönster av anknytning: trygg, undvikande och ambivalent 

anknytning. Under 1980-talet kompletterades beskrivningen av små barns an-

knytning på två olika sätt, organiserad eller desorganiserad. Anknytningssy-

stemet kan slås på eller av beroende på omständigheterna runt barnet. Ett 

tryggt anknutet barn har en inbyggd förvissning av att det alltid kan vända sig 

till en för barnet trygg vuxen om så skulle behövas. Den trygga basen behövs 

för att barnet ska kunna på ett nyfiket sätt utforska världen runt sig. När 

tryggheten minskar slås anknytningssystemet på och barnets lust och nyfi-

kenhet avtar. Det tidigare trygga barnet kan då uppvisa en oro om en för bar-

net okänd person finns i dess omedelbara närhet. Skulle modern eller annan 

omsorgsgivare lämna barnet kommer barnet att aktivt söka omsorgsgivarens 
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närhet när modern eller omsorgsgivaren återvänder. Detta är enligt Ainsworth 

et al. en sund och önskvärd form av anknytning. Den destruktiva och mer 

otrygga gruppen kan delas in i två undergrupper: undvikande och ambivalent 

(Ainsworth,et al, 1978). 

 

En situation där omsorgsgivaren lämnar barnet upplevs av barnet med en am-

bivalent anknytning som mycket stressande och oroande. När omsorgstaga-

ren är närvarande barnet med den ambivalenta anknytningen lugnar barnet 

ändå inte sig utan kan visa ilska och inte söka fysisk kontakt. Barnet uppvisar 

en stark separationsångest men känslan av trygghet finns ändå inte trots att 

omsorgstagaren är närvarande (Ainsworth et al, 1978). 

 

Ett undvikande beteende kan utvecklas då barn sällan känner trygghet eller 

saknar tröst från sina anknytningspersoner, barnet strävar då efter att försöka 

klara sig själv och undviker att söka olika former av stöd från sina omsorgs-

givare. Otrygg anknytning kan senare i livet leda till olika former av relat-

ionssvårigheter (Ainsworth et al, 1978).  

 

Det undvikande beteendet kan utvecklas när barnet erfar att dess sökande ef-

ter tröst och trygghet från sina anknytningspersoner aldrig eller endast ibland 

blir hörsammat. Det undvikande barnet lär sig då att klara sig själv och inte 

söka närhet och stöd hos sin omsorgsgivare (Ainsworth et al, 1978). 

2.1.2 Anknytning och skilsmässa 

 

Gloger-Tippelt och König (2007) beskriver att barn med separerade föräldrar 

i större utsträckning uppvisar olika former av otrygg anknytning där undvi-

kande anknytning är den vanligaste. Barns trygga anknytningsmönster kan 

förändras beroende av olika händelser i barnets liv. En skilsmässa kan för-

stärka ett otryggt beteende men den befintliga relationen mellan barnet och 

föräldrarna kan spela en avgörande roll på hur väl barnet hanterar skilsmäs-

san. 

 

Föräldrarnas förmåga till samarbete och barnets upplevda relation till sina an-

knytningspersoner är av avgörande vikt för hur barnet kan hantera den upp-

stådda situationen. Trots språkliga begränsningar är det viktigt att prata med 

barnet och förklara vad det är som sker. Anknytningen är en relation mellan 

barn och förälder men kan även finnas i ett större nätverk inom familjen. Vid 

en separation ändras den trygga basen och det är då viktigt att anknytnings-

personerna samarbetar för barnets bästa (Broberg, Hagström, & Broberg, 

2012). 
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2.1.3 Barns förhållningssätt i sorg 

 

Barns och vuxnas reaktioner på sorg skiljer sig åt på flera sätt men även från 

individ till individ. Det är inte ovanligt att yngre barn blir mer tystlåtna och 

tillbakadragna medan andra barn visar aggressivitet i relationen till andra 

(Wood, 2008). 

 

Enligt Jarratt (1996) är frågorna från barnet vars föräldrar håller på att sepa-

rera eller har separerat lika betydelsefulla som vid ett dödsfall. Barnet upple-

ver en separation som en förlust av alla normala förväntningar och barnet be-

höver få veta att det inte kunnat påverka skeendet. Barnet måste så snart som 

möjligt få veta vad som händer i en omedelbar framtid. För att slippa känna 

sorg eller hålla sorgen på avstånd kan vissa barn uppvisa ett hyperaktivt bete-

ende. Detta kan visa sig i form av svårigheter med att sitta stilla, prata med 

sig själv eller totalt uppslukas av en hobby. Andra typer av beteenden kan 

vara att ständigt lyssna på musik eller titta på TV (Jarratt, 1996). 

 

Barn i sorg uppvisar även tecken på ilska, nedstämdhet och i vissa fall även 

skuld. Barnet kan uppleva att det är de som orsakat en separation eller till och 

med en nära anhörigs död. En del barn tycks anse att en separation kan ha or-

sakats av att de inte varit tillräckligt snälla och ordningsamma (Dyregrov & 

Yule, 2008). Vissa fysiska symptom som exempelvis sömnstörningar kan 

också uppstå hos barnet efter separationer eller dödsfall.  

 

Senare studier har visat att barnet påverkas negativt när omvårdnadsgivaren 

visar sorg. Hur en förälder mår kan alltså smitta av sig till barnet och på det 

sättet förstärka den redan negativa effekten som en separation kan ha på bar-

net. Oron eller sorgen hos dessa barn kan vara svåra att urskilja, barnet kan 

uppträda som det brukar men ändå ha en inre sorg och känna olust eller oro 

(Størksen, Arstad Thoresen, Overland & Brown, 2012). 

 

 

2.1.4 Att hantera separation och sorg  

 

Kulturellt har vi svårt att på ett naturligt sätt prata med barn om olika former 

av sorg. När det gäller frågor om döden brukar vi ofta trassla till förklaringen 
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med ett antal omskrivningar för att dölja vår egen ångest inför döden. Barnet 

märker denna egna osäkerhet (Fahrman, 1998). 

 

Separation och skilsmässa är för barnet som både ett dödsfall och en förlust 

men eftersom det inte finns någon fysisk kropp att sörja och heller ingen 

sorgecermoni blir ofta separationen komplicerad. På liknande sätt som vid 

dödsfall kan omsorgsgivarna ha svårt att prata med barnet om separationer 

(Jarratt, 1996).  

 

Eftersom barn under fem års ålder har svårt att kommunicera då deras verbala 

förmåga ännu inte är utvecklad kan man med fördel använda sig av leken 

som ett redskap för att bearbeta sorg och oro. Kan man med hjälp av lek få 

barn att förstå sammanhang som kan vara svårförklarade kan leken bli ett 

redskap som hjälper barnet att förstå sina känslor (Dyregrov & Yule, 2008).  

 

Enligt Kalter och Rembar (1981) är barnets ålder avgörande för hur de kan 

hantera olika former av separation. Deras studie visar att de yngre barnen 

som är i ett utvecklingsskede och redan saknar sina anknytningspersoner un-

der kortare stunder tydligt visar högre känslighet i skilsmässosituationer. En-

ligt studien visar det att detta kan skapa problem även senare i livet. Aggress-

ion visavi föräldrarna eller försämrade akademiska prestationer kan i vissa 

fall härledas till separationer.  

 

Hetherington (1989) understryker olika faktorer som antingen fungerar som 

hjälp och stöd i olika svåra situationer eller gör att barnet blir ytterligare sår-

bart. Vidare förklarar författaren skyddsfaktorerna som tre olika former. Det 

första begreppet visar vikten av att positiva anknytningspersoner omger bar-

net. Den andra faktorn visar på en positiv familjemiljö och den tredje faktorn 

beskrivs som vikten av ett externt socialt supportsystem. 

 

2.1.5 Förskolan som stöd för barn i sorg  

 

Man kan alltid utgå ifrån att barn har det svårt när någon i dess närhet går 

bort eller vid föräldrars separation. Vid de tillfällen då barnets livssituation 

förändras är det extra viktigt att barnets dagar på förskolan är igenkännbara. 

När det uppstår en ny situation i familjen kan det vara viktigt att förskolan 

samtalar med föräldrarna om hur man ska prata med barnet (Broberg et al, 

2012). Läroplanen för förskolan, Skolverket (2016), anger att föräldrarna ska 

erbjudas utvecklingssamtal kring sitt barn. Vid separationer där föräldrarna 
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har svårt att samarbeta är det bra om förskolan kan erbjuda två utvecklings-

samtal. Pedagogerna får då en samlad information och får ta del av bägge för-

äldrars tankar om barnet (Broberg et al, 2012). 

 

Enligt Dyregov (2007) är det framförallt pedagogerna på förskolan och inte 

psykologer som ska ha samtalen med de yngre barnen i kris. Pedagogerna på 

förskolan kan uppfatta barnets signaler som nedstämdhet, koncentrationssvå-

righeter och behov av ökad fysisk närhet. Dyregov skriver vidare att pedago-

gerna står närmare barnet och bättre kan vara ett stöd i vardagen. Psykologen 

kan i stället ha en konsultativ och handledande roll. 

 

På förskolan kan barnets lek vara en viktig del av att få en helhetssyn på hur 

barnet mår. När barnet leker prövar det olika roller och för att bearbeta en 

rädsla kan barnet leka leken om och om igen. Barnet prövar via leken hur 

fantasin förhåller sig till verkligheten och fantasin kan skapa en inre ordning i 

en värld som kan verka komplicerat för ett barn (Fahrman, 1998).  

 

Enligt Belsky (2006) påvisas kvaliteten på förskolans arbete och tiden som 

pedagogen kan avsätta till barnen som en avgörande faktor för barnets ut-

veckling.    
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3 TEORI 

3.1 Teoretiska utgångspunkter  

 

I detta examensarbete används ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Som in-

ledning kommer teoretiska utgångspunkter att återges, detta följs av en redo-

görelse av termen anknytning 

 

3.1.1 En historisk översikt av grundläggande anknytningsteori 

 

John Bowlby (1907-1990) utkom i slutet av 1960-talet med den första delen i 

trilogin Attachment and loss. Bowlby presenterade här tesen hur ett nära 

känslomässigt band mellan spädbarnet och dess närmaste vårdgivare uppstår. 

Bowlby menade att denna starka anknytning redan kunde urskiljas vid bar-

nets andra levnadsår (i Broberg, 2008). 

 

Anknytningsbeteendet visar sig särskilt starkt vid de tillfällen då i första hand 

modern av någon anledning lämnar barnet eller vid andra situationer som 

upplevs skrämmande av barnet. Enligt Bowlby är det mest effektiva sättet att 

vid dessa tillfällen lugna barnet genom den fysiska beröringen, doften eller 

synen av vårdnadshavare. Anknytningen är nästan ett reflexmässigt beteende 

som når sin topp under det andra levnadsåret. När barnets kognitiva förmåga 

utvecklas avtar styrkan i det reflexmässiga anknytningsbeteendet (i Broberg, 

2008).  

 

Mot slutet av 1970-talet presenterade Bowlby tillsammans med psykologen 

Mary Ainsworth (1913-1999) en tes om att små barn kan utveckla olika an-

knytningsbeteende beroende på det enskilda barnets erfarenheter av relationer 

till olika omsorgstagare. Barnets erfarenheter kan vara av både positiv eller 

negativ karaktär (i Broberg et al, 2012). 

 

I enlighet med Broberg et al, (2012) kan barnet om det själv får välja föredra 

den ena förälder som lekkamrat men vid hot eller fara vända sig till den andra 

föräldern som alltså av barnet ses som anknytningspersonen. Detta förhållan-

desätt kan även ske på förskolan. Om man på en förskola arbetar utefter en 

modell där barnet skolas in i en två veckorsperiod ser man att den pedagog 

som skolat in barnet troligtvis blir barnets anknytningsperson. Det kan också 

visa sig att andra pedagoger kan vara de som barnet vänder sig till vid lek och 
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andra aktiviteter men det är trots allt den pedagog som vid första tillfället fått 

barnets förtroende som blir dess anknytningsperson. 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv på undersökningen 

Min studies erhållna resultat, kommer att ligga till grund för svaret på mitt 

syfte och mina frågeställningar. Detta resultat kopplas till ovanstående teorier 

och forskning. Jag anser att det finns ett behov av forskning kring barn i till-

fälligt behov av särskilt stöd.  

 

Anknytningsteorin som jag har valt att utgå ifrån beskrivs av Broberg et al, 

(2012) som en teori som behandlar samspelet mellan förälderns eller annan 

omsorgsgivares förmåga att stödja barn i utsatta situationer. Vidare framhål-

ler författarna att ett barn som är anknutet söker tröst hos sin anknytningsper-

son. Jag utgår därför i min studie att förskollärarna kan vara den anknytnings-

personen som barn i sorg tillfälligt behöver. 
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4 METOD 

4.1 Insamlingsmetod 

För att samla in min empiri i form av intervjuer använde jag mig av en kvali-

tativ metodansats. 

 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) innebär kvalitativa forskningsmetoder att 

forskaren själv till viss del, eller helt och hållet utgör instrumentet. Det bety-

der att forskaren är en aktiv deltagare under forskningsprocessen Intervju är 

exempel på kvalitativ forskningsmetod som ställer krav på den som genomför 

forskningen. Det finns en rad olika bias att ta ställning till (Fejes & Thorn-

berg, 2015). Problematiken med intervjuer är att garantera att svaren inte blir 

snedvridna genom sättet som frågorna ställs på. Resultatet bör vara opåverkat 

av speciella kännetecken och förväntningar (Bryman & Nilsson, 2011). 

 

Forskningsmetoden som jag använt har ställt stora krav på noggrannhet i in-

tervjuskedet men även inför dessa tillfällen. Jag förstår att den metod som jag 

valt ställer krav på mig och därför har jag till exempel förberett relevanta in-

tervjufrågor som verkligen frågat efter det jag önskat få svar på. Jag började 

med att testa mina intervjufrågor på en extern person innan forskningstill-

fället. Samtidigt förberedde jag mig på oväntade svar som kunde leda till 

följdfrågor.  De olika bias jag tog ställning till var bland annat att redovisa 

fakta på ett opartiskt sätt, att alla data insamlades och bearbetades på ett he-

derligt sätt och att resultatet inte på något sätt har snedvridits. 

 

Materialet till undersökningen har samlats in genom enskilda intervjuer med 

fyra olika förskollärare. Jag har bedömt att det mest lämpliga har varit att an-

vända en kvalitativ ansats för att belysa förskolans roll i förhållande till beho-

vet av ett tillfälligt särskilt stöd. Metoden har använts för att kunna identifiera 

förskollärarnas förståelse och kunskap i frågeställningen. 

 

Den kvalitativa modellen som Trost (2010) beskriver används för att komma 

in på djupet och få en förståelse för resonemanget som ligger till grund för de 

val som görs och de beslut som fattas i förhållande till barns sorg vid skils-

mässa och en nära anhörigs bortgång. Backman (2008) menar att nyanser och 

komplexitet i tolkning av materialet bidrar till en ökad förståelse inom forsk-

ningsområdet. Backman beskriver den kvalitativa forskningsprocessen som 

mindre standardiserad och innehåller ett stort mått av flexibilitet som ger 

stort utrymme för variationer. 
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Intervjuerna genomfördes i en så kallad semistrukturerad intervjuform med 

låg grad av standardisering. Frågorna ställdes i den följd som upplevdes na-

turligt och frågornas formulering var beroende på den enskilde informantens 

sätt att uttrycka sig (Trost, 2010).  

 

Vid kvalitativa intervjuer är det av stor fördel att forskaren själv utför alla el-

ler delar av intervjuerna. Minnet är alltid en viktig del av analys och tolk-

ningen, intrycket som man får vid själva intervjun kan aldrig ersättas av an-

teckningar eller utskrifter (Trost, 2010). Detta låg till grund för mitt val att 

använda inspelningsteknik vid mina intervjutillfällen. Efter inspelningarna 

transkriberades sedan dessa. Denna form av datainsamling gav mig sedan 

möjlighet att kunna lyssna på intervjun flera gånger. Fördelen med att kunna 

återlyssna var att jag fick möjligheten att återge exakta citat. Jag var inför in-

tervjuerna osäker på om informanterna tyckte att det var otrevligt att bli in-

spelade så jag ställde denna fråga redan i informationsbrevet. Av mina infor-

manter var det ingen som angav någon stress eller oro över att bli inspelade. 

 

4.2 Urval, etiska överväganden och kontakt  

 

I detta avsnitt redogörs det för hur urvalet gjordes inför studien, vilka infor-

manter som valdes samt varför. Sedan presenteras kontaktfasen och de valda 

informanterna. 

 

4.2.1 Urvalsmetoder  

I samband med kvalitativa intervjuer är det vanligen ointressant med i statist-

isk mening ett representativt urval. Vanligtvis vill man med kvalitativa stu-

dier få en så stor variation som möjligt. Det ska inte vara så att mer än någon 

enstaka person får vara extrem eller avvikande (Trost, 2010). 

 

Till studien valdes en specifik förskola som representant för den aktuella 

kommunens förskolor. Fokus har legat på att välja en förskola där mixen av 

informanter är så bred som möjligt och där jag sedan tidigare haft kunskaper 

om en del av informanterna. 

 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalsmetoden är 

en vanlig och praktisk metod för att få ett strategiskt urval. Personerna är 

alltså inte nödvändigtvis representativa i statistisk mening (Trost, 2010). 
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Undersökningen gjordes på en förskola med fyra informanter. Valet utav för-

skola gjordes efter att jag varit på olika förskolor under mina verksamhetsför-

lagda utbildningsperioder och den valda förskolan hade flest utbildade förs-

kollärare och den mest varierade skalan av erfarenheter. Informanternas ålder 

varierade mellan spannet tjugofem till sextio år och samtliga var utbildade 

förskollärare. Tre av de fyra informanter hade tidigare erfarenheter från andra 

förskolor och var därför viktiga då jag anser att olika erfarenheter skulle 

gagna min undersökning. Den fjärde informanten var nyutexaminerad och det 

var av intresse för undersökningen att undersöka hur en nyutbildad förskollä-

rare med liten erfarenhet resonerade kring barn i sorg. Samtliga informanter 

arbetade på olika avdelningar och detta var ett val som gjordes för att studien 

skulle bli så representativ som möjligt. Förskollärarna hade varierande tid i 

yrket. Den yngste informanten var i stort sett nyexaminerad medan den som 

varit längst i aktuell studie hade arbetat som förskollärare i trettiofyra år. 

 

Den initiala tanken var att intervjua fem förskollärare men tyvärr blev en av 

dessa sjuk innan intervjun gjordes. Jag valde då att inte göra en intervju med 

berörd vikarie då den inte hade formell behörighet.  

Enligt Trost (2010) är kvalitativa studier inte representativa i statistisk me-

ning och då ska man inte heller stäva efter att simulera detta. 

 

4.2.2 Etiska överväganden 

 

Inför undersökningen är det viktigt att se över de etiska övervägandena. 

Dessa överväganden är fyra föreskrifter gällande planering och utförande av 

forskningen. De olika föreskrifterna är: Informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet.  

 

Etiska frågor inom forskning, är ett ganska nytt fenomen som handlar om 

själva forskningsprocessen: “/…/ valet av forskningsuppgift, urval, metod, 

genomförande och presentation” (Löfdahl, 2014, s.32). 

 

Informationskravet innebär att man som forskare ska informera alla som ska 

delta i undersökningen om vad undersökningen ska handla om. Förskoleche-

fen ska först informeras innan man informerar förskollärarna (Löfdahl, 2014).  

 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen när som helst 

kan och får avbryta sitt deltagande även om de har gett sitt samtycke tidigare. 

När det handlar om barn under 15 måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke 
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innan forskning. Redan i planering av genomförandet är det viktigt att säker-

ställa metoder så de inte upplevs kränkande (Löfdahl, 2014).  

 

Nyttjandekravet innebär att ingen annan förutom forskaren eller forskargrup-

pen har tillgång till det insamlade materialet i den specifika undersökningen. 

Till sist har vi konfidentialitetskravet som innebär att man säkerställer att per-

soner och platser inte kan identifieras. Detta betyder att personuppgifter 

måste förvaras så att inte obehöriga får möjlighet att ta del av dem (Löfdahl, 

2014). 

 

Beroende på vilken metod man väljer blir de olika etiska övervägande mer el-

ler mindre viktiga. I min undersökning var det viktigt att deltagarna fick ta 

del av informationskravet, då jag tyckte det var av största vikt att inblandade 

pedagoger vet vad jag kommer att ställa för intervjufrågor och vad syftet med 

undersökningen var. Det var också viktigt att de var väl insatta i konfidentia-

litetskravet, då jag ämnade att låta pedagogerna vara fiktiva, likt som att 

verksamheten ska vara fiktiv. Vidare information om detta presenteras nedan. 

 

4.3 Kontaktfasen  

 

Inför intervjuerna besöktes förskolechefen på den aktuella förskolan. Försko-

lechefen erhöll ett informationsbrev där syftet med studien presenterades. 

Därefter uppsöktes de förskollärare som skulle ingå i intervjuerna. Ett in-

formationsbrev och en samtyckesblankett delades ut till de blivande infor-

manterna. Informanterna fick även muntligt ta del av syftet med undersök-

ningen och om hur intervjuerna praktiskt skulle genomföras. De informerades 

om att intervjuerna skulle spelas in och gav sitt samtycke till detta. Aktuella 

förskollärare fick sedan ange när i tid det var möjligt att utföra intervjun och 

samtliga valde dag och tidpunkt för detta. 

 

4.4 Presentation av informanter 

 

Aktuella informanter tilldelades en siffra så att anonymiteten inte skulle ifrå-

gasättas. Informanterna själva vet inte vilken siffra de utgör i studien. Samt-

liga informanter kommer från en mindre ort i en liten kommun. 

 

Informant nummer ett var sextio år och hade arbetat som förskollärare i mer 
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än trettiofyra år. Nummer ett hade en Montessoriutbildning och hade arbetat 

med barn i åldrarna 1-6 år under hela yrkestiden.  

 

Informant nummer två var drygt femtio år och hade arbetat som förskollärare 

på samma förskola i tio år med barn i åldrarna 1–6 år och började där direkt 

efter sin examen.  

 

Informant nummer tre var drygt fyrtio år och hade arbetat i arton år som förs-

kollärare för barn i ålder 1–7 år.  

 

Informant nummer fyra var tjugofem år och var nyutexaminerad. Informant 

nummer fyra arbetade med barn i åldern 1–6 år.   

 

4.5 Genomförande  

 

Intervjun är en relation mellan den som utför intervjun och den som inter-

vjuas. Platsen som man väljer är därför av stor betydelse. Det är viktigt att 

inte bli störd under intervjutillfället men det är även av betydelse att välja en 

plats som är lämpligt ur trygghetsperspektiv. Oavsett var intervjun sker är det 

viktigt att man resonerar om platsens inverkan vid analysen av resultatet 

(Trost, 2010). 

 

Samtliga fyra intervjuer utfördes i ett samtalsrum på den aktuella förskolan. 

Endast vid ett av tillfällena stördes intervjun en kortare period utav en av för-

skolepedagogerna. Samtliga informanter valde att intervjuas efter ordinarie 

arbetstid och intervjutiden omfattade ungefär trettio minuter. I transkribe-

ringen av samtliga intervjuer har upprepningar och irrelevanta ljud tagits 

bort. Dialektala ord har omskrivits till ett korrekt skriftspråk. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Kvaliteten i en studie kan visas genom dess reliabilitet och validitet. I en stu-

die vill man nå både hög validitet samt hög reliabilitet, där hög validitet inne-

bär att man mäter det som är relevant för forskningen, och ingenting annat. 

Hög reliabilitet handlar om att man mäter på ett tillförlitligt vis, att man alltså 

kan lita på resultaten (Fejes & Thornberg, 2015).   
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Mitt syfte var att undersöka förskollärares förhållningssätt till barn som under 

vissa omständigheter kan antas vara i behov av en mer omfattande omsorg 

och mina frågeställningar var att ta reda på hur förskollärare identifierar ett 

tillfälligt behov av särskilt stöd hos barn samt hur förskollärarens arbetspro-

cess såg ut med att organisera detta stöd. Jag avsåg vidare att undersöka hur 

förskollärarna urskiljer de barn som är i tillfälligt behov av särskilt stöd i för-

hållande till de barn som är i behov av traditionellt särskilt stöd. För att ta 

reda på hur förskollärare identifierar behov av särskilt stöd valde jag den kva-

litativa metodsformen intervju för att försöka säkerhetsställa att jag får fram 

relevant information för studien. För att öka validiteten i denna studie testa-

des intervjufrågorna på några testpersoner innan de ställdes till informan-

terna. Enligt Bryman och Nilsson (2011) bör man om så är möjligt genom-

föra pilotstudier så att man kan omformulera frågorna om så behövs. Under 

pilotintervjuerna fick jag möjlighet att förändra och bearbeta frågorna så att 

de blev öppna frågor som var relevanta för min undersökning. De slutgiltiga 

frågorna skrevs ner på ett papper där även eventuella följdfrågor skrevs ner.   

 

Jag valde att spela in varje samtal så det fanns möjlighet för mig att återvända 

och lyssna på samtalen flera gånger. Detta menar Fejes och Thornberg, 

(2015) säkerhetsställer återgivandet av vad de intervjuade svarat.  

Enligt Trost (2010) menar man med reliabilitet att intervjuerna är stabila och 

inte utsatta för slumpinflytelser. Detta innebar i min undersökning att alla in-

formanter fick frågorna utan någon påverkan från mig och att vi genom an-

vändandet av ett samtalsrum blev så lite störda som möjligt.  

 

Eftersom antalet informanter var begränsat genererade studien för lite data 

för att få en god generaliserbarhet (Bryman & Nilsson, 2011). Frågar jag 

samma informanter på samma förskola kommer resultatet bli detsamma, men 

frågar jag förskollärare på andra förskolor i större städer kanske resultatet inte 

blir det samma.   

 

  



Barn i sorg – tillfälligt behov av särskilt stöd  Kerstin S. Andreasson 

 

 16   

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här följer en genomgång av studiens resultat, samt en analys av dessa. Här 

tas olika aspekter av förskollärarnas förhållningsätt till barn i sorg upp och 

förskolans förutsättningar för att arbeta med tillfälligt behov av särskilt stöd 

som kan behövas vid dramatiska händelser i barns liv. Genom intervjustudien 

ville jag få en bild av vilka erfarenheter informanterna hade av barns tillfäl-

liga behov av särskilt stöd.  

 

Samtliga informanter beskrev att det vid olika tillfällen finns behov av någon 

form av stöd för barn som på olika sätt upplever det som kan beskrivas som 

svåra situationer.  

 

5.1 Pedagogers syn på barns reaktioner 

 

På frågor gällande hur pedagogerna upplever att barn reagerar i samband med 

skilsmässor svarade informanterna till viss del olika. Informant ett, som har 

arbetat som förskollärare i mer är trettiofyra år, angav: 

 

Jag tror att många barn kan bli inneslutna och tystlåtna. Andra barn kan 

däremot bli väldigt utåtagerande men totalt sett tror jag att det beror mycket 

på hur väl barnen känner dig som pedagog. Vissa barn vill gärna vara nära 

hela tiden och tenderar att bli lite klängiga. De kanske inte vill göra så 

mycket själva medan andra barn kanske blir utåtagerande. Vidare har jag 

upplevat att reaktionerna hos barnet inte alltid märks direkt utan kan 

komma efter en vecka, en månad, efter två månader eller vid någon enstaka 

gång efter ännu längre tid (Informant ett). 

Informanterna nummer tre och fyra upplevde att barnen blir tystare och 

kanske lite känsligare än vad de varit tidigare. De menade att vissa barn 

kunde bryta ihop under den pågående leken och då inser man att något inte 

är som det ska vara. Vissa barn blev lite mer ängsliga och inte lika trygga 

som de varit tidigare utan sökte närhet av förskollärarna. 

 

Informant nummer två angav att de flesta barnen inte påvisade någon direkt 

form av sorg på förskolan. Däremot hade informanten erfarenhet av att bar-

nens agerande i hög grad hängde samman med vilken förälder som hämtade 

eller lämnade barnet. Informanten menade att barnet tydligt visade vilken av 

föräldrarna som barnet kände störst trygghet ifrån. 
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5.2 Pedagogernas förhållningssätt till barn i sorg 

 

Vid frågan till informanterna om de ansåg att en skilsmässa kan ses som en 

kris för det drabbade barnet var svaret entydigt ja. När följdfrågan om de an-

såg att dessa barn var i tillfälligt behov av särskilt stöd svarade de undvi-

kande då de inte förstod innebörden av benämningen. Efter att informanterna 

fått en tydligare förklaring av begreppet svarade de lite olika.  

 

Informant nummer två, som arbetat som förskollärare på samma förskola i tio 

år, ansåg att: 

 

Om jag ser att barnen mår jättedåligt och att även föräldrarna visar tydliga 

tecken på oro, så rekommenderar jag nog att de skulle kontakta BVC. Där 

har de möjligheten att prata med professionella som dessutom kan vara de-

ras bollplank. Jag är givetvis införstådd med att det finns möjligheter för 

barn att få ett tillfälligt stöd, men har inte tidigare funderat över det tillfäl-

liga behovet som ett barn kan behöva (Informant två). 

 

Informant nummer ett som arbetat i trettiofyra år och har en Montessoriut-

bildning, angav att tillfälligt behov av särskilt stöd vore en tillgång i arbetet 

med barn i sorg. Informanten ansåg även att annan form av professionellt 

stöd kunde krävas. Informanten sa: 

 

Ja det tycker jag faktiskt, det vore det utmärkt att kunna nyttja ett akut stöd 

vid vissa tillfällen. Jag tror också att det vore bra om vi kände till familjesi-

tuationen vid skilsmässan. Ett stöd till barnet är ofta beroende på föräld-

rarna men det beror också på det sociala nätverk som barnet har kring sig. 

De kan ha mormor och morfar de kan ha syskon de kan ha folk som ställer 

upp för dem. Sen finns det barn som har allt det där men som har krig mel-

lan föräldrarna också och det förekommer faktiskt att föräldrarna själva får 

gå i terapi (Informant ett). 

 

Den nyutexaminerade förskolläraren, informant fyra, sade sig inte ha tillräck-

lig erfarenhet för att direkt kunna bedöma graden av nytta medan informant 

nummer tre uttryckte att allt som kan stödja och hjälpa barn i sorgesituationer 

är en tillgång. 

 

På frågan om hur de bemöter barn i sorg var samtliga fyra informanter i stort 

sett helt eniga. Informanterna delade åsikten om att barn i sorg har ett stort 

behov av att känna närhet och trygghet. Samtliga informanter påpekade vik-

ten av att bemöta barnet i ögonhöjd för att barnet får en tydlig ögonkontakt 

och känner sig sedd. 



Barn i sorg – tillfälligt behov av särskilt stöd  Kerstin S. Andreasson 

 

 18   

 

 

Informant nummer tre, som arbetat som förskollärare i arton år, förklarade: 

 

Man försöker ju alltid att ge barnen det som de behöver. Det kan vara små 

saker som att man har barnet oftare i sitt knä eller om man märker att de är 

otrygga och oroliga så pratar man mer med dem än vanligt. Jag har även 

mött barn som ännu inte kan prata eller göra sig förstådda på grund av sin 

egna verbala förmåga eller att barnet ännu inte lärt sig det svenska språket. 

Det blir då naturligtvis svårt för barnet att uttrycka vad de känner. Jag 

tycker att det är viktigt att säga till barnet att man förstår vad de går igenom 

och förklara med hjälp av gester, kramar eller annat kroppsspråk att man är 

där för dem (Informant tre).  

 

En av informanterna gav ett lite avvikande svar i förhållande till de andra in-

formanterna. Informant nummer två, som arbetat i tio år, uttryckte: 

 

Jag pratar med dem, är de ledsna så tröstar jag dem så får de sitta i mitt knä 

jag försöker skoja bort det och få dem i andra tankar (Informant två).  

 

Fahrman (1998) menar att vi har svårt att prata med barn om olika former av 

sorg på ett naturligt sätt och att vi ofta trasslar till förklaringar med ett antal 

omskrivningar eller genom att skämta bort det. 

5.3 Pedagogernas kontakter med föräldrar till barn i sorg 

 

Enligt läroplanen för förskolan ska arbete ske i nära samarbete med hemmet 

(Skolverket, 2016). Vikten av ett gott samarbete mellan pedagoger och för-

äldrar betonas starkt av samtliga informanter. Informanterna menade att kom-

munikationen med vårdnadshavarna i stor utsträckning kan var avgörande för 

hur man lyckas eller inte lyckas med att ge barnet den trygghet och omsorg 

som det behöver i svåra situationer. På frågan om hur pedagogerna upplever 

att samverkan mellan personal och barnens föräldrar fungerar svarade infor-

mant nummer ett som arbetat i trettiofyra år, att: 

 

I de fall där man känner familjen och vet att de är skilda så tycker jag att 

det fungerar bra. Man får ju vara väldigt försiktig när man pratar med dem 

för man vet kanske att de sinns emellan inte är färdig i sin relation/skils-

mässa. Det är fortfarande ett sår och i vissa fall en känsla av ett svek och 

därför måste man vara försiktig. Jag tycker att man kan vara öppen och 

säga vi finns här om ni behöver prata och man måste också lyfta fram att 

det här är ert gemensamma barn. Det är vår gemensamma skyldighet att 

göra det bästa för att barnet ska må bra, det är därför viktigt att ni också be-

rätta för oss om det är någonting som händer så att vi ska kunna hjälpa dig 

att förstå barnet, varför det reagerar si eller så och att vi är observanta. Det 
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är viktigt att vi som arbetar på förskolan delar med oss om barnets relevanta 

familjesituation till berörda kollegor så att vi som möter barnet har samma 

information (Informant ett). 

 

Informant nummer två, pedagogen som arbetat på samma förskola i tio år, 

hade liknande erfarenhet i sitt förhållande till sina kolleger men beskrev även: 

 

Samarbetet med föräldrarna fungerar oftast bra men det kan ibland bli så att 

man får en bättre kontakt med den ene föräldern. Jag har erfarenhet från en 

familj där föräldrarna har separerat. Mamman i familjen hade väldigt 

många samtal med mig om hur hon ska göra för barnets bästa, pappan däre-

mot spelade lite cool och jag fick svårt att nå ända fram i mina samtal kring 

hur barnet mådde (Informant två). 

 

Informant nummer tre, som arbetat i arton år, hade samma svar kring samver-

kan mellan kollegorna. Informanten svarade att vid något tillfälle kom sepa-

rationen helt oväntat: 

 

Ibland kan information nå oss förskollärare i senaste laget. Vid ett tillfälle 

som jag kommer ihåg fick vi information om en separation vid ett utveckl-

ingssamtal men vi hade märkt lite på barnet att något inte var som vanligt. 

Längre fram fick vi veta att en skilsmässa var på gång, då fick vi också be-

kräftat att föräldrarna skulle gå isär. Vi hade upplevt att barnet var otryggt 

och gärna gick för sig själv så det kanske redan var ett dåligt hemförhål-

lande för barnet innan då innan föräldrarna tog steget till separation. När 

det händer stora saker i en familj är det viktigt att vi får reda på det så tidigt 

som möjligt, det påverkar ju barn på olika sätt vad som än händer om det är 

skilsmässa eller något annat (Informant tre). 

 

Informant nummer fyra, som var nyutexaminerad, hade inga egna erfaren-

heter av skilsmässor men beskrev att hen kände en trygghet i sin roll eftersom 

kollegorna alltid var hjälpsamma och delade med sig av sina erfarenheter. 

 

5.4 Pedagogernas tankar kring barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Samtliga informanter angav att de var medvetna om att alla barn ska få det 

stöd som krävs och att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 
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ska få detta stöd. Frågeställningen som informanterna skulle besvara i inter-

vjun angav frågan om behov av särskilt stöd i förhållande till tillfälligt behov 

av särskilt stöd.  

 

Informant nummer ett berättade att bilden av särskilt stöd hade förändrats ef-

ter att informanten erhållit intervjufrågorna i förväg. Informanten svarade: 

 

I första hand tänker jag, vad det är för stöd barnet är i behov av. Är det den 

språkliga utvecklingen, är det den sociala utvecklingen, är det någonting 

etiskt eller är det någon kommande diagnos? Det första jag tänker på nu ef-

ter jag läst intervjufrågorna är om man behöver stöd på annat sätt vid exem-

pelvis skilsmässor. Har vi tillräckligt med kunskaper och är vi verkligen 

förberedda på denna typ av sorg hos barn. Ett homogent arbetslag som man 

känner trygghet i och där man tar hjälp av varandras erfarenheter och ny 

kunskap är alltid en styrka. Jag tycker att det vore ett bra stöd för hela ar-

betslaget om det fanns ett utarbetat koncept som hanterar problematiken 

tillfälligt behov av särskilt stöd. För oss förskollärare är det viktigt att alltid 

vara lyhörda, vi måste alltid se till barnets bästa (Informant ett) 

 

Informant nummer tre angav att hon väl kände till begreppet och innebörden 

av särskilt stöd: 

 

Barn i behov av särskilt stöd är ju de barnen som har andra svårigheter, det 

kan vara koncentrationssvårigheter som jag märker i gruppen. Det kan 

också vara språksvårigheter eller något handikapp.  Det är absolut inte rik-

tigt tillfälligt behov av särskilt stöd som de barnen behöver. Även barn går 

igenom olika saker i sitt liv som gör att de är i tillfälligt behov av särskilt 

stöd, men man tänker inte lika mycket på det faktiskt det är något man 

borde göra (Informant tre). 

 

De andra två informanterna hade inte några egna kommentarer till begreppet i 

tillfälligt behov av särskilt stöd men båda var införstådda med begreppet barn 

i behov av särskilt stöd. Intervjuerna visade att samtliga informanter var väl 

införstådda med begreppet barn i behov av särskilt stöd. Sandberg och Nor-

ling (2009) påvisar att man oftast rutinmässigt delar in barnen med särskilda 

behov i grupper: hörsel- och synhandikapp, språkhandikapp, rörelsehinder el-

ler barn med utvecklingsstörning. 

 

5.5 Pedagogerna förutsättningar för att stödja barn i sorg 

 

I intervjun ställdes också frågor som rörde pedagogernas möjligheter att 

stödja barn i sorg och vilka förutsättningar de hade till fortbildning och kom-

petenshöjning. 
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Alla fyra informanterna angav att det ofta rådde tidsbrist på deras avdel-

ningar. De var eniga om att behovet av fortbildning och kompetenshöjning 

var större än vad tiden tillät. 

 

Informant nummer ett, som arbetat som pedagog i trettiofyra år, sa: 

 

Det gäller att hela tiden vara lyhörd och ofta själv införskaffa de kunskaper 

som krävs. Det är nästan alltid så att det i varje barngrupp uppstår situat-

ioner där barn på olika sätt känner oro eller upplever sorg. Som förskollä-

rare gäller det att hålla sig uppdaterad med rätt kunskap. Sen är det ju så att 

ju fler familjer där barnet visar sorg eller oro som du kommer i kontakt med 

ju mer erfarenhet får du. Detta innebär att man känner sig mer trygg i den 

egen yrkesroll, man kan också gå in och läsa på BRIS hemsida där finns 

jättebra information. Man kan även få information från vårdcentraler och så 

vidare. Tid är en bristvara men barnet måste alltid komma i första hand, 

ibland kan detta innebära att andra kolleger får en större arbetsbörda ef-

tersom de vid dessa tillfällen måste verka i en större barngrupp. Det har 

även hänt att förskolechefen kommit in och hjälpt kollegerna i barngruppen 

(Informant ett). 

 

De övriga informanterna gav likvärdiga svar avseende tidsbristen. Men samt-

liga påpekade att det var viktigt att ta sig den tid som behövdes för barnets 

skull. Informant nummer två, som arbetat i tio år, svarade: 

 

Just nu så vet jag inte om det finns tillräckligt med tid för något utöver det 

schemalagda arbetet. Man försöker ju alltid göra det bästa för barnet men 

jag är osäker på om vi har tillräckliga kunskaper om barn i sorg. Skulle 

verkligen önska att vi kunde erbjudas en fortbildning i bemötandet av barn i 

sorg (Informant två). 

 

Informant nummer tre som arbetat i arton år beskrev situationen på ett lik-

nande sätt: 

 

Men tid får man ju försöka att ta sig när det gäller. Problemet kan också 

vara att vissa barn visar mer än andra och då är lätt att ett barn försvinner i 

mängden i en stor barngrupp. Tid får man ju försöka att ta sig när det gäller 

som mest (Informant tre). 

 

Den fjärde informanten som är nyutexaminerad ansåg att det var en självklar-

het med kompetensutveckling och fortbildning. Informanten tonade ner tids-

bristen och menade att detta är en del av yrket. Informanten var noggrann 

med att påpeka vikten att alla barn måste bli sedda. 
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5.6 Förskolans handlingsplan för krissituationer 

 

Som avslutande intervjufråga förfrågades informanterna om deras kännedom 

om det fanns handlingsplaner för att bemöta barn i krissituationer och om 

skilsmässor i så fall ingick i handlingsplanen. 

 

Samtliga informanter angav att det finns en handlingsplan som de valt att be-

nämna KRISPLAN. Denna handlingsplan uppdateras och revideras årligen 

av förskolechefen i samverkan med kommunens förvaltningschef. 

 

 

Informant nummer ett svarade: 

 

Det finns en handlingsplan för barn i kris men skilsmässa ingår inte i hand-

lingsplanen. Handlingsplanen sätter fokus på andra allvarliga kriser såsom 

dödsfall, barn på rymmen, svåra sjukdomsfall och liknande situationer. 

Handlingsplanen går att hitta på internet så att alla i vår kommun kan gå in 

och läsa den där och den finns även utskriven på respektive förskola (Infor-

mant ett).  

 

Samtliga fyra informanter var överens om att det finns ett behov av ett stöd i 

handlingsplanen för att kunna hantera situationer som kan uppstå vid en 

skilsmässa. De angav att en plan för hur man bemöter barn i tillfälligt behov 

av särskilt stöd vore mycket lämpligt. Situationerna uppstår regelbundet och 

när väl informanterna fått en inblick av vad detta redskap skulle innebära var 

de enkom positiva. 

5.7 Analys 

 

Ainsworth et al, (1978) hävdar att barn kan utveckla ett undvikande beteende 

där barn inte känner trygghet eller saknar tröst. Vidare menar Wood (2008) 

att det inte är ovanligt att yngre barn blir mer tystlåtna och tillbakadragna me-

dan andra barn visar aggressivitet i relationen till andra, när de befinner sig i 

sorg.  

 

I likhet med vad Ainsworth et al, (1978) samt Wood (2008) menar, har infor-

manterna samma syn på barnens reaktioner i samband med skilsmässor, 

samtliga såg någon form av personlighetsförändring hos de barn som befin-

ner sig i sorg. Personlighetsförändringen kunde yttra sig på många olika sätt 

men var den gemensamma nämnaren bland barn i tillfällig sorg.  
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Informanterna var eniga i att en skilsmässa kan ses som en kris för det drab-

bade barnet. I undersökningen kan man utläsa att informanternas egna erfa-

renheter var avgörande för hur de svarade. De informanter som på nära håll 

upplevt olika typer av skilsmässor hade enklare att uttrycka skillnaderna mel-

lan svåra och mindre svåra skilsmässor. Erfarenheterna visade att barnet ofta 

kände en otrygghet när relationen mellan föräldrarna fungerade dåligt. De in-

formanter som inte själva direkt upplevt en skilsmässa svarade istället att bar-

nen kände sig trygga på förskolan men att barnet troligtvis mådde sämre när 

de var hemma. Enligt Broberg et al, (2012) ändras den trygga basen vid en 

separation och det är då viktigt att anknytningspersonerna samarbetar för bar-

nets bästa. Sker inte detta samarbete kan barnen få ytterligare svårigheter att 

hantera situationen. 

  

Broberg et al, (2012) menar att det är av avgörande vikt att samarbetet mellan 

föräldrarna och förskolan fungerar väl. Undersökningen påvisade enligt infor-

manterna ett gott samarbete mellan föräldrarna och med kollegerna i arbetsla-

get men det verkar som att informationen om skilsmässor inte alltid når ut till 

alla berörda förskollärare.  

 

Informanterna var tydliga med att belastningen på förskollärare var hög och 

att det gick så långt att förskolechefen vid tillfälle fick delta i arbetet i barn-

gruppen. Undersökningen påvisar att tidsfaktorn inte tillåter den tid till re-

flektion som förskollärarna behöver och att det finns en tydlig risk i att vissa 

barn inte ses. Tystlåtna barn i sorg kan alltså helt eller delvis försummas ge-

nom att tiden inte räcker till. Detta resultat är motsatsen till vad Belsky 

(2006) menar är viktigt, då han hävdar att den tiden och den kvaliteten som 

förskolan och pedagogerna avsätter till barnen är en avgörande faktor för bar-

nets utveckling.  

 

Informanterna angav att det ofta rådde tidsbrist och att behovet av fortbild-

ning och kompetenshöjning var större än tiden tillät. Informanterna talade 

även om möjligheten att ta extern hjälp i arbetet med barnen i behov av sär-

skilt stöd. Hetherington (1989) understryker vikten av ett externt socialt sup-

portsystem under sorg, men Dyregov (2007) menar att det bör framförallt 

vara pedagogerna på förskolan och inte psykologer som bör ha samtalen med 

de yngre barnen i kris och Broberg et al, (2012) menar också att när en ny fa-

miljesituation uppstår kan det vara viktigt att förskolan, i samråd med föräld-

rarna bestämmer hur man ska prata med barnet.  
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I undersökningen framkom med tydlighet att samtliga fyra informanter inte 

tidigare funderat över begreppet barn i tillfälligt behov av särskilt stöd. Infor-

manterna angav att det fanns en handlingsplan att tillgå som de benämnt 

Krisplan. Det är ett levande dokument som uppdateras och revideras årligen. 

En informant svarade att skilsmässa inte är något som finns med i den hand-

lingsplanen. Undersökningen gav vid detta tillfälle fler funderingar till infor-

manterna än svar till forskaren. Oavsett erfarenhet av yrket var kunskapen om 

att organisera ett tillfälligt stöd mycket begränsade. På förskolan där under-

sökningen utfördes var förskollärarna traditionsbundna i sin syn på stöd. De 

fyra informanterna pratade om kommande diagnoser och stöd för språkut-

veckling medan tillfälligt behov av särskilt stöd var ett okänt begrepp innan 

studien.  

6 DISKUSSION 

I detta avslutande avsnitt sammanfattas och diskuteras resultaten. Mitt forsk-

ningsintresse var riktat mot hur förskollärare identifierar ett tillfälligt behov 

av särskilt stöd hos barn samt hur förskollärares arbetsprocess ser ut med att 

organisera det tillfälliga stödet. Syftet med föreliggande arbete var att under-

söka förskollärares förhållningssätt till barn som under vissa omständigheter 

kan antas vara i behov av en mer omfattande omsorg, här i detta arbete be-

nämnt som tillfälligt behov av särskilt stöd. Exempel på sådant tillfälligt be-

hov av särskilt stöd kan vara när barn upplever sorg vid en nära anhörigs 

bortgång eller vid en uppslitande skilsmässa. Frågeställningarna som jag ut-

gick ifrån var: hur identifierar förskollärare ett tillfälligt behov av särskilt 

stöd hos barn, hur ser förskollärares arbetsprocess ut med att organisera det 

tillfälliga stödet och hur särskiljer förskollärarna de barn som är i tillfälligt 

behov av särskilt stöd i förhållande till de barn som är i behov av traditionellt 

särskilt stöd? 

 

Detta kapitel innehåller dels en resultatdiskussion och dels en metoddiskuss-

ion där studiens utfall diskuteras kritiskt, i relation till val av metod och ge-

nomförande. Här ges också förslag på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna del har jag valt att inte använda de rubriker som jag använde i mitt re-

sultat. Jag anser att frågorna inte alltid besvarades i en löpande ordning utan 

erhållna svar kunde vara en mix av olika frågeställningar. Innan jag presente-

rar mina slutsatser är det viktigt att ha i åtanke att detta är en studie gjord på 
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endast fyra informanter och det är deras resultat jag utgår från när jag presen-

terar mina slutsatser. Baserat på de resultat jag redogjort för tidigare kan jag 

dra följande slutsatser från mina frågeställningar. 

 

I resultatet kunde jag utläsa stor skillnad på förskollärarnas erfarenheter av 

barn i olika former av sorg. Det framkom tydligt att de som hade relativt 

många år i yrket lättare såg förändringar hos barnen. De identifierade barns 

sorg genom barnets sätt att uppträda och de var mer lyhörda för förändringar 

i barns uppträdande. Det var inte självklart för informanterna med mindre er-

farenhet att direkt identifierade barn i sorg. Detta kan bero på att de inte var 

uppmärksam på tidiga tecken. Exempel på personlighetsförändringar som in-

formanterna reagerade på var nedstämdhet, inneslutna eller utåtagerande. Jag 

ser att detta stämmer helt överens med Jarratts (1996) tes som beskriver att en 

del barn kan bli gnälliga och även få raserianfall medan andra barn visar tyd-

liga tecken på behov av ökad trygghet. 

 

De dolda verkningarna av barns skilsmässosorg är viktiga för förskollärare att 

observera, då mer subtila tecken på barns känslor riskerar att dränkas i en 

hektisk förskolemiljö (Størksen et al. 2012). Eftersom informanterna i aktuell 

studie inte vid varje tillfälle identifierade dessa barn finns det en risk att vissa 

barn som mår dåligt inte får det stöd som de behöver. Enligt Hetherington 

(1989) kan förskolan bli en riskfaktor i stället för en skyddande faktor i bear-

betandet av sorg. Barnets anknytningspersoner har här en viktig roll att fylla 

genom att hörsamma barnens trygghetsbehov (Gloger-Tippelt & König, 

2007). 

 

Informanterna betonade vikten av förskolan som en trygg tillvaro vid en se-

paration. I undersökning framkom att om ett barn som nyss kommit till en av-

delning och inte känner förskolläraren kan barnet söka en anknytningsperson 

som barnet tidigare kommit i kontakt med på förskolan. Barn kan i bland ut-

veckla ett undvikande beteende och försöker då att klara sig själv. Beteendet 

kan utvecklas om inte barnet känner tröst från sina anknytningspersoner. Det 

undvikande barnet lär sig då att klara sig själv och inte söka närhet och stöd 

hos sin omsorgsgivare (Ainsworth et al, 1978). 

 

Enligt informanterna var det ibland svårt att se om ett barn var i sorg eller om 

deras beteende hade någon annan förklaring. Sorg och oro menar Størksen et 

al, (2012) kan vara svåra att urskilja, barnet kan uppträda som det brukar men 

ändå ha en inre sorg och känna olust eller oro. Vidare beskrev informanterna 

tydliga reaktioner som utåtagerande, ängslan, sorgsenhet och oro hos barn. 

Denna beskrivning överensstämmer som klassiska symptom på sorg hos barn 

(Dyregrov & Yule, 2008). 



Barn i sorg – tillfälligt behov av särskilt stöd  Kerstin S. Andreasson 

 

 26   

 

 

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, 2016 s. 5). 

 

Förskollärarnas förutsättningar för att uppnå Skolverkets (2016) mål blir en-

ligt informanterna begränsade då personalens tid inte räcker till. Enligt infor-

manterna i studien finns ett stort behov av kompetensutveckling. Arbetspro-

cessen för att organisera det tillfälliga stödet var till viss del bristfällig. Peda-

gogerna var eniga i att de behöver mer fortbildning och kompetenshöjning 

inom området. Fortbildning och kompetenshöjning som handlar om barnens 

välbefinnande och livskvalitet är något som bör ges tid åt. Jag benämner det 

ges tid åt, då jag anser att det inte ligger på den enskilda individen (förskollä-

raren) att lära sig utan det är förskolechefens uppgift att budgetera för fort-

bildningar likt dessa. Hur ska man ta till vara på barns välbefinnande i sorg 

om man inte har någon kunskap i hur man ska göra?  

 

Informanterna talade om en handlingsplan som finns som bland annat inne-

fattar dödsfall, svår sjukdom och barn på rymmen, men där skilsmässa sakna-

des. För barn som befinner sig i en skilsmässa kan uppleva stor sorg men 

denna handlingsplan bör möjligen erbjuda ett större utbud av olika varianter 

av sorg. Problemställningen kring barn i tillfälligt behov av stöd har fungerat 

som en ögonöppnare och om man hittar vägar till att på ett mer optimalt sätt 

arbeta med dessa barn skulle framtida problem kunna minskas. 

 

Samtliga informanter svarade att barn i sorg har ett större behov av att känna 

närhet och trygghet, vilket de alltid försöker att ge dem. Om jag i studien haft 

tid och möjlighet att observera verksamheten på plats under en längre period 

och fått uppleva barn i tillfälligt behov av stöd hade jag kunnat observera och 

sett hur pedagogerna faktiskt bemöter barnen.  

 

För barn i behov av särskilt stöd ansåg informanterna att förskolan bör kunna 

erbjuda extra och även extern hjälp för barn med familj. Ett sådant stöd 

kunde vara till exempel BVC. Jag förstår varför man anser att det är lämplig-

ast att erbjuda ytterligare hjälp till barn, eftersom förskollärarna inte har 

samma utbildning i ämnet. Trots detta är det fortfarande viktigt att personal i 

förskolan har redskap och vet hur de ska hjälpa barn i sorg.  
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6.2 Metoddiskussion 

 

Studien har varit kvalitativ där intervjuer var valet som metod. Trost (2010) 

menar att det är av vikt att det är forskaren själv som genomför intervjuerna 

eftersom den analys och tolkning man gör vid själva intervjun inte kan ersät-

tas av anteckningar (Trost, 2010). Det var jag själv som genomförde intervju-

erna, men för att vara på den säkra sidan valde jag även att spela in intervju-

samtalen. Inspelningarna fungerade som en trygghet jag kunde återvända till. 

Jag kunde även använda inspelningen för att transkribera korrekta citat från 

mina informanter. Detta menar Fejes och Thornberg, (2015) säkerhetsställer 

återgivandet av vad de intervjuade svarat. 

 

Det finns viss problematik med intervjuer beroende på vilken typ av fråga 

man ställer och vilket svar man förväntas få, eller vill åt (Bryman & Nilsson, 

2011). Till denna studie användes endast intervju som insamlingsmetod och 

hade mer tid funnits hade det varit intressant att under en längre tid observera 

en eller flera verksamheter. Jag tror det kan vara stor skillnad i resultat, mel-

lan att observera en verksamhet och ställa frågor om en verksamhet. Det kan 

vara lätt att svara hur man tror att man agerar i vissa specifika situationer, 

men en observation kan visa hur man faktiskt agerar. De båda behöver nöd-

vändigtvis inte vara desamma.  

 

För att få fram ett urval informanter användes bekvämlighetsurvalsmetoden. 

Denna metod är en praktisk metod för att få strategiskt urval och personerna 

behöver inte nödvändigtvis vara representativa i statistisk mening. Vanligtvis 

vill man med kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt men det 

ska inte vara så att mer än någon enstaka person var extrem eller avvikande 

(Trost, 2010). Urvalsmetoden valdes eftersom det var den enda, nära, försko-

lan med så många utbildade förskollärare. Det var även en förkola där perso-

nalen hade erfarenhet med barn som gått igenom föräldrar i skilsmässor. In-

formanterna hade arbetat olika lång tid och på olika många förskolor, och de 

valdes ut eftersom jag ville få ett bredare spann. Trots urvalsmetoden blev in-

formantgruppen relativt homogen och det enda spann som var brett var 

egentligen åldersspannet. Det hade varit intressant att se om en mer heterogen 

informantgrupp hade gett liknande resultat.  

 

Studien är genomförd i liten skala, med endast fyra informanter. När infor-

mantantalet är så lågt leder det till att studien enligt Bryman och Nilsson 

(2011) inte har någon generaliserbarhet. Denna studie är alltså beroende av 

sina specifika informanter för att få detta resultat.  Om studien hade haft fler 

informanter hade det blivit lättare att se ett tydligt resultat. Anledningen till 
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att studien hade fyra informanter var på grund av att en informant blev sjuk, 

samt att tiden var knapp. Nu i efterhand, tror jag det hade varit bättre med en 

lite större informantgrupp. Vidare tror jag studien skulle få ett annat, eller ett 

tydligare, resultat om informanterna var mer utspridda över Sveriges försko-

lor. Ser det likadant ut på alla förskolor i Sverige eller sticker denna förskola 

ut som säregen? Det skulle vara intressant att jämföra en förskola i en mindre 

ort med en förskola i till exempel en storstad. Arbetar man på samma sätt gäl-

lande barn i behov av särskilt stöd, finns det andra handlingsplaner att följa? 

Det är frågor som hade varit intressanta att ta del av.  

 

6.3 Vidare forskning 

 

Denna studie kan bidra till vidare forskning på flera olika sätt som går åt 

olika håll. Dels kan man med fördel testa hur förskollärare identifierar ett till-

fälligt behov av särskilt stöd hos barn genom att observera en verksamhet un-

der en längre tid. Vid en sådan observation kan arbetsprocessen med att orga-

nisera detta stöd också synliggöras.  

 

I övrigt märkte jag att det finns mycket outforskat gällande hantering av barn 

i tillfälligt behov av särskilt stöd, vid till exempel den sorg som barn kan upp-

leva vid skilsmässa. Hur kan man som förskola arbeta med detta, vad händer 

med barnen och hur stöttar man på bästa sätt? Detta kan vidare forskning be-

höva studera. 

 

Förskollärare som arbetar på förskolor på sjukhus hanterar barn i sorg, antag-

ligen mer frekvent än andra pedagoger. Det hade varit intressant i vidare 

forskning att intervjua förskollärare på förskolor på sjukhus för att ta reda på 

hur de arbetar med barn som befinner sig i sorg. De kanske har en handlings-

plan eller ett planerat arbetssätt som stödjer arbetet med barn i sorg.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev till Förskollärare 
 

Hej! 

Mitt namn är Kerstin Andreasson, jag läser Förskollärarprogrammet vid Karl-

stads universitet. Jag läser termin sex av sju och håller på att skriva mitt exa-

mensarbete. Jag vill undersöka förskollärares förhållningssätt till barn som 

antas vara i tillfälligt behov av särskilt stöd. Det stöd som exempelvis barn i 

sorg behöver vid en skilsmässa eller nära anhörigs bortgång. Hur identifierar 

förskollärare ett tillfälligt behov av särskilt stöd hos barn? Hur ser förskollä-

rares arbetsprocess ut med att organisera det tillfälliga stödet? För att kunna 

göra denna undersökning ber jag om möjligheten att intervjua er. 

Intervjun beräknas ta cirka trettio minuter. Jag vill gärna spela in intervjun 

för att både kunna interagera med er under intervjun samt för att kunna gå 

tillbaka och lyssna igen vid behov. 

 

Personuppgifter behandlas enligt ditt informerade samtycke. Du kan när som 

helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgif-

terna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se  

Om det är något ni funderar över så kan ni kontakta mig eller min handle-

dare. 

Student: Kerstin Andreasson Mobil: 070XXXXXXX Mail: 

kersandr101@student.kau.se 

 

Handledare: Bo Lennart Ekström Mail: bolennart.ekstrom@kau.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Kerstin Andreasson 

mailto:dpo@kau.se
mailto:kersandr101@student.kau.se
mailto:bolennart.ekstrom@kau.se
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 
Samtycke till att delta i studien: 

 

Barn i sorg - tillfälligt behov av särskilt stöd 
 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-

bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

………………………………………  

Underskrift 

 

…………………………… …………………………………… 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

 

 

Student: Kerstin Andreasson Mobil: 070XXXXXXX Mail: 

kersandr101@student.kau.se 

 

Handledare: Bo Lennart Ekström Mail: bolennart.ekstrom@kau.se 

mailto:kersandr101@student.kau.se
mailto:bolennart.ekstrom@kau.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide  

Vad har du för utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Vilka åldrar har du arbetat med? 

 

Har du någon erfarenhet av barn i sorg vid skilsmässor? 

- Vad är dina erfarenheter av dessa barn?  

- Hur identifierade du barnet som befann sig i sorg? 

 

Hur upplever du att barn reagerar i samband med skilsmässor? 

- Hur bemöter du dessa barn?  

- Anser du att en skilsmässa kan ses som en form av kris för barn?  

-Anser du att dessa barn är i tillfälligt behov av särskilt stöd? 

 

Hur upplever du att samverkan mellan er som personal och barnens för-

äldrar fungerar?  

- Känner du att föräldrarna anförtror sig till er då kritiska situationer i livet 

uppstår, exempelvis vid en skilsmässa? 

 

- Ser du något värde i att upprätthålla en medveten och regelbunden kontakt 

med föräldrarna i dessa sammanhang? 

 

Hur ser era förutsättningar på förskolan ut för att stödja dessa barn? 

-Särskild ämneskunskap, tillräcklig tid med barnen, fortbildning…? 

-Finns det något särskilt du saknar? I så fall vad? 

 

Har ni på er förskola någon handlingsplan för hur ni skall bemöta barn i 

krissituationer, ingår skilsmässor i denna? 

 

Hur tänker du kring barn i behov av särskilt stöd/barn i tillfälligt behov 

av särskilt stöd? 

-Hur identifierar du de olika behoven? 

 

Övrigt.  

- Är det något som du vill tillägga? 

 


