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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Barn i behov av särskilt stöd utgör en stor kategori av barn som går i förskolan. Det krävs därför 

mycket kunskap av förskollärarna för att kunna bemöta och arbeta för att stärka och utveckla 

varje barns olika behov i verksamheterna. Specialpedagogik och förhållningsättet inom 

förskolans verksamhet har utvecklats från ett individperspektiv till att ha fokus inriktad på 

omgivningens påverkan på barnens svårigheter och behov.   

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka ett antal förskollärares kunskaper och behov i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Vidare undersöks vilka specialpedagogiska 

förhållningsätt förskollärarna arbetar utifrån i verksamheterna.  

 

Metod 
Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ metod med intervju som redskap. I studien har 

ett målinriktat urval utförts, där fem förskollärare på tre förskolor som arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd har intervjuats.  

 

Resultat 
Undersökningen visar att förskollärarna som intervjuades anser att de får kunskap för att kunna 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd genom erfarenhet och även genom samarbete bland 

kollegor. Studien visar även att de behoven som finns i verksamheterna till att kunna arbeta 

med barnen är mer utbildningen och även mindre barngrupper för att kunna få mer tid till varje 

barns behov. Förskollärarna beskriver att de får stöd genom arbetslaget, specialpedagog och 

arbetsledningen men att de största hindret i arbetet är tidsbristen och för få resurser. Tre 

förskollärare arbetar med inkluderande förhållningsätt och utifrån ett relationellt perspektiv 

medan två förskollärare arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv med insatser kopplat till det 

individuella barnets svårigheter  
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INLEDNING  
I dagens förskolor krävs det mycket av förskollärare för att kunna bemöta barn i behov av 

särskilt stöd och arbeta med dem. Björck-Åkersson (2009, ss.17-22) skriver att barn på 

förskolor idag har många olika svårigheter som skall tillgodoses och som därmed befinner sig 

i behov av särskilt stöd på olika sätt. Det finns barn som har diagnoser som exempelvis autism 

eller hjärnskador och det finns även de barn som behöver extra stöd i form språklig stimulans 

eller motoriska svårigheter. Eftersom de finns så mycket olika behov bland barnen behövs det 

även olika slags stöd och insatser. De är av stor vikt att stödja och hjälpa barnen eftersom 

förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Lillvist (2009) har undersökt hur många 

barn i förskolor som är i behov av särskilt stöd. Det som studien resulterade i var att 17,3% av 

barnens i de förskolor som undersöktes var i behov av särskilt stöd. Av dessa 17,3% var det 

3,7% av barnen som hade någon slags diagnos och 13,7% var barn som inte var diagnostiserade 

utan utgjorde behov på andra sätt så som extra uppmärksamhet av förskollärarna. 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) beskrivs det tydligt att förskolan ska vara 

anpassad för alla barn. Barn som behöver mer stöd än andra ska ha möjlighet att få detta stöd. 

Stödet ska vara utformat efter barnets egna behov och förutsättningar så att de kan utvecklas 

och lära så mycket som möjligt. Även i Skollagen 8 Kap. 9 § framgår det tydligt att förskolan 

ska erbjuda de barn som behöver extra stöd med hänsyn till barnets olika behov. Utifrån 

styrdokumenten framkommer det att begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett 

kunskapsområde som är relevant. Det är viktigt att som förskollärare arbeta utefter och ha 

kunskap om eftersom de har en stor och central del i förskolans vardag.  

 

Jag har valt att undersöka förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd inom förskolan 

och även ta mig an kunskapsområdet specialpedagogik eftersom jag finner det intressant och 

fascinerande. Utöver det känner jag att ämnet är något jag blivit fängslad av under utbildningen. 

Däremot känner jag att ämnet varit bristfälligt och alldeles för lite av under utbildningen och 

därför vill jag undersöka ämnet närmare. Min förhoppning med studien är att den ska kunna 

vara ett bidrag i diskussionen om hur förskollärare ska kunna arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd i dagens förskolor. Min önskan är även att de ska kunna våga ifrågasätta och kritisk granska 

sin situation på förskolan för att skapa bättre villkor till att arbetat med barn i behov av särskilt 

stöd på bästa tänkbara sätt.  
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Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka ett antal förskollärares kunskaper och behov i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Vidare undersöks vilka specialpedagogiska 

förhållningsätt förskollärarna arbetar utifrån i verksamheterna.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur får förskollärare kunskap för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka behov har de för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka möjligheter och hinder finns i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka specialpedagogiska förhållningsätt arbetar förskollärarna utifrån? 

 

Begreppsdefinitioner 

Nedan följer förklaringar av begrepp som undersökningen bygger på och som kommer 

användas i studien. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg och Norling (2009, s. 37) definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd genom att 

förklara att de kan tillhöra denna kategori på grund av olika anledningar. En skulle kunna vara 

funktionsnedsättning i form av till exempel Down syndrom. Det kan även bero på medicinska 

omständigheter så som astma eller diabetes. Författarna förklarar även att det finns barn som 

befinner sig i en gråzon. Dessa har enligt förskollärare och vårdnadshavare en 

utvecklingsförsening genom språk, socialkompetens eller motoriska förutsättningar som bör 

tillgodoses genom extra stöd. 

Specialpedagogik 

Persson (2013, s. 12) definierar specialpedagogik som ett kunskapsområde där grunden är 

hämtad från pedagogiken. Inom specialpedagogik arbetas de bästa förutsättningarna för barns 

lärande och utveckling fram. Specialpedagogiken finns till för att stötta då barns olikheter gör 

att den vanliga pedagogiken inte räcker till. Inom specialpedagogiken finns ett antal olika 

perspektiv att utgå ifrån för att kunna förstå innebörden av arbetet som sker med barn i behov 

av särskilt stöd.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning och betydelsefulla beskrivningar om barn i behov 

av särskilt stöd. Inledningsvis redogörs för begreppet barn i behov av särskilt stöd och dess 

framväxt. Därefter berättas om förskollärarna kunskap och förhållningsätt gentemot barn och 

barn i behov av särskilt stöd, inkludering som arbetssätt och specialpedagogik. Slutligen 

beskrivs olika möjlighet och hinder i arbetet med barnen i behov av särskilt stöd.  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg och Norling (2009, ss. 38-39) skriver att under 1980-talet beskrevs barn i behov av 

särskilt stöd inte som en sluten och begränsad grupp. Svårigheter som barnen besatt var 

tillfälliga och att alla barn behöver stöd under vissa perioder i förskolan. Under denna period 

ansågs barn inte vara i behov av stöd utan behövde i så fall särskilt stöd om de hade någon form 

av diagnos och funktionshinder. Under 1990-talet framkom nya förslag kring begreppet vilket 

ansågs att miljön hade den största betydelsen för barnen och kunde kopplas till deras 

svårigheter. Det framkom även under denna tidsperiod att begreppet inte bottnar i att barnet har 

fått en diagnos. Idag är fokus på att alla barn ska kunna fungera i vardagen och integreras 

tillsammans med alla barn. Brodin (2008, s. 17) förklarar att under 1980-talet var synen och 

attityden till barn i behov av särskilt stöd väldigt negativ. Kunskapen fanns inte till att bemöta 

och anpassa miljön utefter barnens möjligheter och därför infann sig en rädsla hos många 

vuxna. Barn som hade någon slags svårighet fick inte möjlighet att gå i förskolan tillsammans 

med andra barn men sedan 1996 har kommunerna ansvar att arbeta för att alla barn oavsett 

funktionshinder skall inkluderas i förskolans verksamhet. 

 

Björck-Åkersson (2009, s. 20) skriver att personalen på förskolor beskriver barn i behov av stöd 

som de barn som får någon sorts resurs/åtgärd på förskolan. I gruppen barn i behov av särskilt 

stöd fanns barn med någon sorts identifierat funktionshinder så som autism eller CP-skada men 

den största andelen av barn som ingick i denna grupp var barn i gråzonen. Barn som ingick i en 

gråzon var svårigheter kopplat till språk och samspels problem. Persson (2013, s. 146) skriver 

att för att barn ska få tillgång till specialpedagogik och speciellt stöd behöver de ha antingen 

allmänna inlärningssvårigheter eller socioemotionella svårigheter. Inlärningssvårigheter är 

kopplade till kunskapsbegåvningsfrågan och att de sociala svårigheterna är kopplade till 

koncentrationssvårigheter. Lutz (2013, s. 24) fortsätter även han att definiera begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Han skriver att barnen blir placerade under en kategori utifrån 

vuxenperspektivet där utgångspunkten är att barnet utgör ett problem i verksamheten. Syftet 

med att sätta en stämpel på barnen som problem är att de ska kunna beskriva problemet och 

därmed ska förskollärarna kunna bemöta barnet med hjälp av rätt stöd. Han beskriver att olika 

former av bedömningar sker inom förskolans verksamhet, detta för att få fram bästa och 

lämpligaste material för att kunna möta barnens lärande.  

 

Lutz (2013, ss. 27-30) redogör även för en rapport från Skolverket där information om barn i 

behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet har ökat. Den största ökningen har skett i 

storstäderna. Författaren menar att en tolkning skulle kunna vara att beskrivningar och riktlinjer 

kring begreppet barn i behov av särskilts stöd är oklart. Det kan vara svårt att förstå vad de 

särskilda behovet skulle avses vara och därmed skapas en förvirring. Det förklaras även att 

orsaker som skulle kunna påverka ökningen är att förväntningar och kvalitén i verksamheten 

har försämras, vilket gör det svårare för förskollärare att bemöta barnen. Läroplanen kräver 

även större krav på barnens utveckling vilket kan innebära att fler barn inte klarar det som 

förväntas av dem.  
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Kunskap och förhållningsätt till barn i behov av särskilt stöd 

Sandberg och Norling (2009, s. 51) beskriver att kompetensutveckling är någonting som är 

bristfällig inom förskolan. Utbildningen och handledning är viktigt för att stärka förskolans 

kvalité. Förskollärarna får genom kompetensutbildning ta del av forskning och kan reflektera 

över sitt eget förhållningsätt. Genom kompetensutveckling inom personalen ökar möjligheter 

hos de enskilda barnet att få de olika stöd de behöver för att utvecklas.  Det beskrivs att de är 

svårt att skapa möjligheter till att personalen får verktyg som behövs för att möta alla barns 

olikheter. Även om det i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 16) redogörs för att förskolechefens uppgift är 

att se till så personal på förskolan får kompetensutveckling kontinuerligt för att kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter. Det är även förskolechefens uppgift att verksamheten utformas 

så barn som behöver extra stöd, hjälp och utmaningar ska få det.  Sandberg och Norling (2009, 

ss. 42-44) beskriver vidare hur personalen på förskolan anpassar den tysta kunskapen. Denna 

kunskap ges i uttryck genom att personalen kring erfarenheter och träning inom verksamheten 

skapar en kunskap om barnen och deras behov. Det är viktigt att kunna reflektera och samtala 

över sina handlingar. Det är genom kombinationen av praktik och teori alltså både utbildningar, 

erfarenheter och handlingar som kunskap skapas.   

 

I en internationell studie som gjorts i Turkiet där Akalin, Bakkaloğlu, Demir, İşcen och 

Sucuoğlu (2014) beskriver att förskollärarnas ansvar kring att kunna bemöta barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheterna är en svårighet. De känner att de inte alltid finns kunskap till att 

kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna. Det som framkom i resultatet 

i studien var att förskollärarna behöver ha mer kunskap om barnens svårigheter. De behöver 

färdigheter som arbetas fram genom erfarenhet och även genom att få stöd från varandra i 

arbetslaget och ledningen. Studien beskriver att förskollärarna i förskolorna behöver förses med 

kurser kring bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. De behöver även få tillgång till de 

resurser så som extra personal och anpassade miljöer som kvävs för att kunna arbeta 

framgångsrikt med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna. 

 

Förskollärare som arbetar på förskola har ett viktigt ansvar i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Det är av stor vikt att förskollärarna på förskolan skapar trygghet och tydlighet för barnen. 

De ska ha kunskap till att kunna stötta barnen vid eventuella konflikter, med det menas att ge 

barnen extra tid till att kunna förklara sig, vara extra tydlig och även att lyssna med tålamod på 

vad barnen har att säga (Sandberg & Norling 2009 ss.44-48). 

 

Kinge (2000, s. 25) beskriver vidare att förskollärare som arbetar i förskolan har ett ansvar att 

förmedla professionella förhållningsätt gentemot barnen. Med det menas att de ska kunna 

förmedla ett lugn och empati inför barnens olika känslor och inte låta aggressioner ta överhand 

i svåra situationer. Det ställs krav att som pedagog kunna hantera sina känslor i svårhanterliga 

situationer. Det är i förskolans vardag möjligheter till att påverka barnets utveckling finns. 

 

En kategori av barn som ingår bland barn i behov av särskilt stöd är de barn som visar tecken 

av autism eller autismliknande tillstånd. Beckman, Kärnevik Måbrink och Schauman (1998, s. 

104) beskriver att förskollärare inom förskolan behöver vara experter på konsten att lära ut. När 

de arbetar med barn med någon form av autism liknande tillstånd är det viktigt att de ska kunna 

identifiera barnets svårigheter och därför är det viktigt att förskollärare har stor kunskap kring 

autism och dess tillstånd hos barnet. Utöver det krävs det ödmjukhet gentemot föräldrar för att 

kunna utbyta kunskaper och information om barnet för att kunna arbeta på bästa möjliga sätt. 

Olsson och Olsson (2013, ss. 67-69) redogör även för att förskollärarna ska bemöta barnen med 

ett lugn och flexibilitet i arbetet. Personalen behöver kunna vara lyhörda inför barn med autism 

eller autismliknande tillstånd eftersom de har dagar som är bra och dagar som är mindre bra. 



 

5 

 

Författarna beskriver även att det är viktigt att skapa en strukturerad vardagsmiljö för att hjälpa 

barnen att förstå sin omgivning.  

 

En annan kategori av barn som hör till begreppet barn i behov av särskilt stöd är barn med 

koncentrationssvårigheter. När barn uppvisar svårigheter att koncentrera sig är det viktigt att 

som pedagog underlätta vardagen för barnet. Detta innebär att arbeta med att stärka barnets 

självkänsla genom att skapa utmaningar för barnet att kunna lyckas. Det är även viktigt att 

uppmuntra och kunna ge beröm till barnet som ofta känner att de misslyckas för att stärka 

barnets bekräftelsebehov som oftast är något större än andra barn. För att kunna uppmuntra och 

berömma istället för att förmedla negativ energi till barnet i form av klander och tjat krävs det 

att förskollärarna förstår barnets svårigheter. Därefter kan man som pedagog skapa bästa 

förutsättningar för barnet att växa och utvecklas på bästa möjliga sätt. Som pedagog krävs det 

även kunskap till att kunna skapa struktur och rutiner i vardagen för barnen och speciellt de 

barn som har svårt att fokusera. Om barnet gång på gång hamnar i kaotiska situationer under 

dagen blir barnets svårigheter oftast väldigt röriga vilket ger uttryck i så som skrik och spring. 

Det krävs även som förskollärare att vara tydlig vid gränssättning vilket kan ge sig i uttryck i 

förskollärarnas instruktioner vilket ska vara korta och lätta att uppfatta. För att kunna förmedla 

tydlighet krävs det att som pedagog vara trygg i sin yrkesroll och att vara överens i hela 

arbetslaget kring arbetssättet (Kadesjö 2008, ss. 160-169). 

 

Det finns även en kategori av barn i behov av särskilt stöd där barn med någon form av 

funktionshinder ingår. Brodin och Lindstrand (2009, ss. 123-129) skriver att barn med olika 

former av funktionsnedsättning så som nedsättning av sin motoriska förmåga och även olika 

form av hjärnskador går idag i förskolan tillsammans med andra barn. För dessa barn är det av 

stor vikt att stöd och stimulans finns tillgängligt i verksamheterna för att barnen ska kunna 

utvecklas och lära. Barn med olika form av rörelsehinder har olika forma av begränsningar som 

påverkar dem olika mycket i verksamheten. Det är därmed förskollärarnas uppgift att skapa 

förutsättningar för även dessa barn att kunna röra sig och utvecklas som alla andra. När ett barn 

med flerhandikapp placeras i förskolans verksamhet ska det finnas en assistent som har som 

uppgift att kunna stödja barnet i utveckling tillsammans med personalen. Brodin (2008, ss. 45-

46) beskriver att de barn som har flera funktionsnedsättningar blir inlärningen och utveckling 

ännu mer komplex. De barn som har grava funktionsnedsättningar kan inte ge den respons som 

barn vanligtvis gör. Brodin förklarar att små barn med någon form av utvecklingsstörning ofta 

beter sig väldigt passivt och resultatet av detta kan bli att förskollärarna ger dem för lite 

stimulans och även blir bortglömda. Det är viktigt att som pedagog få en uppfattning av varje 

individ som befinner sig på förskolan och dess förmågor. Detta görs genom att skapa sig en 

helhetsbild av barnet, vilka fysiska och psykiska förutsättningar har barnet och även hur miljön 

och människor runt omkring barnet påverkar dess utveckling.   

 

Även Kinge (2009, ss. 114-115) förklarar och tydliggör kring hur vi ska förhålla och arbeta 

med barn med autism liknande tillstånd och även kring barn med koncentrationssvårigheter 

som ingår inom begreppet barn i behov av särskilt stöd. Kinge menar även hon att personalen 

behöver sätta kärleksfulla gränser för barnet. Med detta menas att inte använda sig av straff och 

belöningar vilket kan skapa negativa mönster för barnet. Det krävs att personalen använder 

rösten, kroppen och även inställningen gentemot barnet för att kunna vägleda på bästa tänkbara 

sätt.  Smågrupper är till stor fördel att arbeta med i verksamheten för att minska ljudnivån och 

distraktions moment för barnen. Även Olsson och Olsson (2013, s. 68) beskriver vidare att det 

är av stor vikt att kunna arbeta med mindre grupper. Det är även viktigt att skapa ett stödjande 

förhållningsätt gentemot barnen vilket oftast smittar av sig till resten av barngruppen.  
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Kadesjö (2008, s. 171) menar vidare att det är viktigt att personalen har vetskap att förskolans 

verksamhet inte har som uppgift att behandla problem hos barnen. Men att det är förskollärarnas 

uppgift att utgå från varje barns förutsättningar för att skapa stärkande upplevelser som lägger 

grund till barnets framtida utveckling. Fokus ska ligga till att barnen ska få en positiv grund att 

bygga utveckling på. 

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Lutz (2013, ss. 22-23) beskriver arbetet med att inkludera alla barn oavsett funktionsnedsättning 

som någonting positivt. Detta eftersom barnen blir bättre på att acceptera att alla är olika och 

bemöter utan att döma. Det beskrivs även att fördelen även är att barnen utvecklas och utmanas 

på ett breddare sätt genom inkludering. Även Salamancadeklarationen (2006) redogör för att 

arbetet med inkludering bör ske så långt som det är möjligt. Det beskrivs att det ska finnas en 

pedagogik där alla barns behov tillgodoses och där fokus ska ligga på barnet. Att arbeta 

inkluderande motverkar diskriminerande attityder och därmed skapas ett bättre klimat i 

verksamheten. Olsson och Olsson (2013, s. 117) beskriver vidare om Salamancadeklarationen 

genom att förklara att för att målsättningen om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheterna ska fungera krävs det att personalen har ett öppet synsätt kring varje barns 

individuella behov. Olsson och Olsson (2013, s. 130) beskriver vidare att i verksamheten ligger 

fokus ofta på barnens problem när arbetet av ett inkluderande arbetssätt sker, vilket utgör att 

den pedagogiska processen hindras och utgör därför en svårighet för alla runt omkring barnet.  

Specialpedagogik i förskolan 

Persson (2013, ss. 38-39) beskriver att specialpedagogiken har utvecklats radikalt på senare år. 

Det är av stor vikt inom specialpedagogiken att kunskap om olika funktionsnedsättningar finns, 

men under en längre tid har det blivit allt mer viktigt att utforska verksamhetens miljö som 

påverkan till specialpedagogiska behov som skulle kunna uppstå. Utvecklingen av 

specialpedagogiken skapar en inkludering av barn i behov av särskilt stöd eftersom bristerna 

ses utifrån miljön och är därmed förändringsbar.  

Lutz (2013, s. 45) skriver om specialpedagogiska insatser och det som framkommer är att när 

specialpedagogiska insatser sätts in ska det sträva mot att vara förebyggande arbete för barnen. 

Åtgärder som sätts in ska göras förhållandevis för hela barngruppen för att förebygga utpekande 

och kategoriserande av barnen och på detta sätt arbeta med inkludering. Men enligt (Alhberg 

2007) måste det utvecklas fler arenor för förskollärare att kunna mötas och utbytta kunskaper 

genom både praktik och teori kring specialpedagogik. Detta är av stor vikt eftersom 

förskollärarna har mycket ansvar till att kunna arbeta med specialpedagogik i varsamheterna 

och behöver därmed kunskap till detta. Alhberg skriver även att det är stor vikt att kritiskt 

granska och utforska specialpedagogikens betydelse i verksamheterna. Detta för att skapa ett 

bättre utgångsläge och genom att sätta in specialpedagogik där det är som mest nödvändigt.  

 

Persson (2013, ss. 115-117) redogör även för specialpedagogens funktion inom förskolan. 

Förskolechefen tillsammans med specialpedagogen ska arbeta fram en verksamhet som är till 

för alla barn. Specialpedagogen ska finnas till som stöd och rådgivning till förskollärarna och 

även föräldrarna i förskolan. Tillsammans med förskollärarna ska specialpedagogerna arbeta 

utifrån en kartläggning och olika analyser för att kunna utveckla och utvärdera verksamheten 

och på så sätt kunna framställa arbetsformer och arbetssätt utifrån barnets behov. Men Olsson 

och Olsson (2013, ss. 129-130) menar på att en svårighet kring arbetet kring insättning av 

specialpedagogik i verksamheten är att risken finns att vi utökar barnen som är i behov av 

särskilt stöd. Detta genom att personalen inte alltid är villig att ompröva arbetssättet och 

pedagogiken i verksamheten utan ser en lättare utväg genom att sätta etiketter på barnen. 
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Möjligheter och hinder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Lutz (2013, ss. 81-83) beskriver förutsättningar för att kunna bemöta barn i behov av särskilt 

stöd på bästa möjliga sätt. Lutz tar upp politiska och ekonomiska svårigheter som orsaksfaktorer 

till att de ibland kan vara svårt att bemöta barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt. Det som 

även framkommer är att förskollärarna känner att det är av stor vikt att personaltätheten har 

betydelse för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Kinge (2000, 

s. 78) analyserar betydelse av att de ibland kan vara svårt att som pedagog vilja hjälpa och 

arbeta med barnen som anses vara svårhanterlig och besvärlig. Det kan ibland uppkomma 

svårigheter kring bemötandet när tålamod sviktar och personalen får anstränga sig till tusen 

utan minsta framgång i utvecklingen med barnen. Även Kadesjö (2007, s. 60) beskriver att 

förskollärarna i bemötandet av barn med svårigheter kan känna irritation och frustration på 

barnen med olika form av svårigheter för att de inte klarar de som förväntas av barnet. Samvaron 

för hela barngruppen och även för personalen blir ofta väldigt påfrestandet när det består av 

mycket onödiga konflikter och tjat på barnet.  

 

(Lindqvist 2010) redogör i sin studie för förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Syftet med hennes studie var att undersöka nuvarande situation för förskollärare i Sverige 

kring möjligheter och svårigheter att bemöta barn i behov av särskilt stöd.  Det som framkom i 

studien var att förskollärare känner att de får mycket stöd kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd av varandra i arbetslaget vilket är en möjlighet i arbetet. Men känner inte att de 

riktigt får den stöttning de behöver av sin skolledning för att kunna bemöta barn i behov vilket 

utgör en svårighet. 
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Teoretisk ram 

Nedan kommer valda teorier kopplat till studiens kunskapsområde att introduceras. Först 

kommer en ingående förklaring av tre specialpedagogiska perspektiv som är möjliga att utgå 

ifrån i förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Texten följs där efter av en förklaring 

till varför de olika perspektiven är studiens valda teoretiska ram.  

Specialpedagogiska perspektiv 

Aspelin (2013, s. 7) beskriver att under de senaste femton åren har olika teoretiska perspektiv 

inom specialpedagogiken vuxit fram. Dessa perspektiv har fått stor betydelse för att kunna 

förstå innebörden av specialpedagogiken och arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Persson (2013, s. 160) redogör för olika perspektiv inom specialpedagogik. I det kategoriska 

perspektivets ligger fokus på specialpedagogiska åtgärder som enbart är kopplade till barnet 

och individen. Enligt perspektivet skall barn i behov av särskilt stöd inte inkluderas i 

verksamheterna. Synsättet anser att svårigheterna är medfödda eller individbundna och att 

kvalificerad hjälp i form av speciallärare eller assistans skall bära ansvar för den 

specialpedagogiska verksamheten.  Enligt synsättet är fokus att kunna lokalisera vad för 

egenskaper och förmågor hos barnen som är problematiskt. Därefter skapas åtgärder för att 

ersätta de problem som barnet uppvisar. Olsson och Olsson (2013, s. 125) beskriver vidare att 

inom kategoriska synsättet så talar man om individens brister och därför krävs det att det införs 

något slags kriterier, för att kunna avgränsa att en grupp som skall bli kartlagda. Eftersom 

perspektivet beskriver att problemen ska ligga hos barnet skapar detta grupperingar och 

utanförskap. I dagens samhälle kopplas ofta barnets svårigheter ihop med neurologiska 

avvikelser. Olsson och Olsson (2013, s. 126) skriver även om ett annat perspektiv nämligen det 

relationella perspektivet. Synsättet anser att barns behov av särskilt stöd inte kan ses som en 

egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet varierar beroende på vad som 

händer i mötet mellan barn och miljö. Persson (2013, s. 160) redogör även han för det 

relationella perspektivet vilket till skillnad från det kategoriska perspektivet innebär att anpassa 

verksamheten för att skapa förutsättningar till lärandesituationer för alla barn. Det handlar om 

att tänka långsiktigt och att inkludera alla barn i verksamheten. Perspektivet anser att orsaken 

till att barnen behöver speciella insatser är att svårigheter uppkommer i mötet och samspelet 

med olika människor i uppväxtmiljön och förskolans miljö. Inom det relationella perspektivet 

ska fokus på specialpedagogiska åtgärderna ligga på både barn, förskollärare och lärandemiljön. 

Aspelin (2013, s. 14) beskriver att inom relationellt synsätt ska det som sker människor emellan 

vara i centrum. Han fortsätter att beskriva att ordet ”relationell” signalerar att pedagogiken skall 

vara tvåsidig. Genom det relationella perspektivet går det inte att förstå problem genom enbart 

en aspekt. De grundläggande faktorerna inom perspektivet är relation, kommunikation, 

interaktion, dialog och mänskliga möten. Omgivningens faktorer som relationer, 

fysiska/psykisk miljö, rutiner och aktiviteter ses som en del av problemet till barnens 

svårigheter. Och för att barnen ska kunna utvecklas och bemötas genom deras behov behövs 

dessa olika faktorer   

 

Men (Nilholm 2005) redogör även för ett tredje perspektiv inom specialpedagogik nämligen 

dilemmaperspektivet. Synsättet ser inte några uppenbara svar hur man på bästa möjliga sätt 

skall agera, det är viktigt att kunna analysera och utforma val till att bemöta olika situationer. 

Detta perspektiv beskrivs som att alla barn skall ses som olika individer och därefter anpassa 

behovet efter det, men även sträva efter att ge barnen gemensam kunskap och utvecklas 

tillsammans. Syftet är att skapa bra förutsättningar och resurser för hela barngruppen men även 

arbeta med att sätta in specialpedagogiska insatser till de barn som behöver dessa. Nilholm 

menar att genom perspektivets synsätt uppkommer det ett flertal dilemman som förskollärare 
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skall förhålla sig till. Utifrån dilemma perspektivet är det problematiskt för förskollärarna att 

kunna avgöra vilka barn som har rätt till särskilt stöd och kan barnet påverkas negativt i så fall 

av att sätta in stöd för tidigt. Det uppkommer även dilemman genom arbetet med 

specialpedagogik som har att göra med att man ofta vill urskilja vilka barn som skall få särskilt 

stöd. Samtidigt som perspektivet anser att vi ska sträva efter att ge gemensamma kunskaper och 

utvecklas tillsammans. Ett annat dilemma handlar om hur man skildrar olikheter i 

barngrupperna, det är personalens ansvar att bedöma barnen utifrån deras förutsättningar och 

inte jämföra med andra. Men ansvaret ligger även att kunna ge barnen behovet som behövs för 

varje individ vilket medför att jämförelser till de andra barnen sker, vilket skapar ett dilemma.  

 

De olika perspektiven är relevanta för undersökningen eftersom de beskriver hur olika arbetssätt 

och förhållningsätt kopplat till barns olika svårigheter och behov har betydelse. Studiens syfte 

är att undersöka förskollärarnas kunskap och förhållningsätt till barn i behov av särskilt stöd 

samt att synliggöra vad som utgör hinder och möjligheter för inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Teorierna valdes även för att kunna förstå innebörder av samspel på 

olika nivåer som påverkan till utveckling. De olika perspektivet kopplat till utveckling och 

lärande har haft stor påverkan på hur förskollärare uppfattar behoven, hindren, möjligheterna 

och kunskapen utifrån arbetet med barn i behov av särskilt stöd.    
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METOD 
I detta avsnitt beskrivs kvalitativ metod och varför den är relevant att använda i studien. Därefter 

redogörs det för intervju som redskap, urvalet och genomförandet som utförts. Sedan beskrivs 

även en analys av arbetet och slutligen en presentation av studiens tillförlitlighet och vilka 

forskningsetiska principer som studien har tagit hänsyn till.  

Kvalitativ metod 

Denna undersökning är gjord genom en kvalitativ metod, detta för att skapa en större förståelse 

om förskollärarnas kompetens och kunskap kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Bryman (2011, ss. 361-362) beskriver att den kvalitativa metoden har som syfte att ta reda på 

deltagarnas kunskap och uppfattningar om olika sociala sammanhang. Den kvalitativa metoden 

utgår från deltagarnas tolkningar av världen och ska inte beskrivas genom siffor eller statistik. 

Den kvalitativa metoden ingår inom den vetenskapsteoretiska hermeneutiken. Hermeneutiken 

handlar enligt Thurén (2007, s. 94-95) om att förstå och inte bara att begripa det som upplevs. 

Att ta del av andras upplevelser och granska oss själva kallas för introspektion. Medan att sedan 

applicera detta på sig själv och förstå andra individers känslor och upplevelser kallas empati. 

En negativ aspekt inom hermeneutiken enligt Thurén (2007, s. 97) är att de upplevelser och 

känslor som forskaren kan tänkas använda för att få fram sina resultat inte är mätningsbara. 

Därför skulle hermeneutikens resultat ibland kunna vara något otillförlitliga. Det är därför 

viktigt att forskaren är medveten om sin egen påverkan.  

Intervju som redskap 

I denna studie har intervju som redskap valt eftersom intervju används för att få fram och 

undersöka hur människor uppfattar sin omvärld. Trost (2010, s. 31) beskriver att när man 

använder kvalitativa intervjuer som redskap är forskare intresserad av att förstå människors sätt 

att resonera och reagera kring olika uppfattningar. Eftersom studiens syfte är att undersöka 

förskollärares uppfattningar om deras kunskap till att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

är intervju ett relevant redskap.  

 

En intervju som kvalitativ metod skulle kunna likna ett samtal dock har en intervju ett bestämt 

fokus. Det är av stor vikt att intervjuaren håller sig till ämnet där syftet är i fokus och inte svävar 

iväg. Men det är även viktigt att deltagaren skall få utrymme att svara ärligt och inte bli 

påverkad av intervjuaren. För att frågorna inte ska vara för styrande i samtalet kan intervjun 

vara uppbyggd på öppna frågor, vilket menas att de förutbestämda frågorna kan följas upp med 

ytterligare frågor beroende på deltagarens gensvar. Det som är viktigt att veta innan start av 

intervjun som sker är att sätta sig in och kunna förstå ämnet som ska intervjuas kring. Sen måste 

intervjuaren kunna välja ut människor som är relevant kopplat till intervjuns ämne. Det krävs 

en viss erfarenhet och koppling till ämnet som de kan berätta om stället för enbart åsikter 

(Kihlström 2007, ss. 47-50). 

 

Bryman (2011, ss. 414-415) redogör för semistrukturerade intervjuer inom kvalitativa metod. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från ett visst antal förutbestämda frågor men kan även 

utformas utefter deltagarens svar. Metoden kan användas för att besvara syftet samtidigt som 

deltagaren får utrymme till att bidra med ytterligare kunskap kring ämnet. Deltagaren ska känna 

sig bekväm och fri att utforma sina egna svar. 

Urval 

I denna studie har fem förskollärare på tre förskolor i en större stad intervjuats.  I studien har 

ett målinriktat urval utförts, med detta menas att jag valt att intervjua ett antal förskollärare som 
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arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Bryman (2011, s. 434) redogör för att använda ett 

målinriktat urval när kvalitativa undersökningar utförs. Med detta menas att forskaren gör sina 

urval beroende på vilka personer som är relevanta utifrån forskningsfrågorna. Urvalet av 

förskollärare gjordes därmed eftersom de är dem som undersöks i studien. Förskollärare som 

intervjuades har arbetat olika lång tid i verksamheterna för att få med att de har olika lång 

erfarenhet. Namnen som är nämnda i studien är fiktiva namn detta för att alla deltagare ska vara 

anonyma. Den första förskolläraren kallas för Mia och har arbetat inom förskolan i tjugo år, 

hon har tagit del av föreläsningar kring specialpedagogik. Den andra förskolläraren är Pernilla 

som även hon har arbetat inom förskolans verksamhet i tjugo år och har utbildning av 

teckenspråk. Den tredje förskolläraren kallas i studien för Anna och har arbetat inom förskolan 

i åtta år och har deltagit i ett antal föreläsningar kring barn i behov av särskilt stöd genom åren. 

Fjärde förskolläraren Louise har arbetat tjugofem år i förskolan och har medverkat på olika 

kurser om autism och ADHD. Ella den femte förskolläraren som intervjuas har arbetat tre år 

inom förskolan. 

Genomförande 

Studien har utförts på tre olika förskolor där fem förskollärare har intervjuats.  Mia, Pernilla 

och Anna arbetar på samma förskola och Mia och Pernilla på samma avdelning. Ella arbetar på 

en annan av förskolorna och Louise på en tredje förskola. Det första som gjordes var att 

deltagarna fick ett missivbrevet (se bilaga 2) skickat till sig i förväg för att ta del av studiens 

syfte och information kring deltagarens fria vilja att delta och deras anonymitet. Intervjuerna 

som utförts har gjorts i ett enskilt rum och tidsramen för intervjuerna har varierat mellan 20- 35 

minuter. Tre av deltagarna arbetar på samma förskola och två av dem på samma avdelning. 

Innan intervjuerna startade skedde en kortare upprepning av informationen som framkom i 

missivbrevet. Sedan fick deltagarna en förfrågan om det tillät att ljudinspelning var på under 

intervjun. Alla deltagare tillät användning av ljudinspelning, men under en intervju tog ljudet 

slut. När ljudet tog slut under en av intervjuerna fortsatte intervjun med enbart anteckningar av 

det som sades. En av deltagarna valde att titta på intervjufrågorna innan intervjun genomfördes. 

Under samtliga intervjuer skedde ett aktivt lyssnande samtidigt som intervjuaren noterade 

stödord i ett anteckningsblock. Direkt efter varje intervju som genomfördes skedde 

transkribering av materialet som framkommit, detta för att informationen som framkom skulle 

vara så färsk som möjligt.    

Analys/bearbetning 

Bryman (2011, s. 511) menar att för att göra en analys av kvalitativa undersökningar behövs en 

ram för att vägleda forskaren vid analys av data. Vid kvalitativa undersökningar görs analysen 

alltid efter att alla data har samlats in.  

 

I denna studie har materialet framställts genom intervjuer som därefter har analyserats med 

hjälp av kodning.  Thornberg och Forslund Frykedal (2009, s. 41) beskriver kodning som ett 

sätt att analysera kvalitativt datamaterial. Kodning innebär att skapa en uppfattning kring 

datamaterialets innehåll. Därefter skapar forskaren olika kategorier för att strukturera upp 

resultatet. Thornberg och Forslund Frykedal (2009, ss. 42-48) redogör för substantivkodning, 

vilket innebär att de koder som forskaren upptäcker bygger på innehållet i datamaterialet. Inom 

substantiv kodning finns selektiv och öppen kodning. Materialet i denna undersökning har 

kodas med hjälp av en öppen kodning. Öppen kodning betyder att noggrant och öppensinnat 

läsa igenom det insamlade datamaterialet och sedan markera betydelsefulla ord och meningar. 

Utifrån markeringar som gjorts skapar forskaren benämningar på dem. Till skillnad från en 

öppen kodning menas selektiv kodning att välja ut och markera de koder som från början redan 

bestämts ska finnas med och därefter skapa kategorier och koder.  
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Kodningen inleds i denna undersökning med att transkribera alla fem intervjuer som utförts, 

därefter granskades de olika texterna. Sedan markerades och färglades ord och meningar i 

texterna som bildade grupper. Detta gjordes för att få fram vilka delar av syftet och 

frågeställningarna som besvarades. Koderna har sedan analyserades och jämförts vilket sedan 

sammansattes till nya delar som skapade olika kategorier som framställs i resultatet. 

Kategorierna som framställs i resultatet är kunskap och behov kring barn i behov av särskilt 

stöd, möjligheter och hinder i verksamheterna och specialpedagogiska förhållningsätt i 

verksamheterna. Dessa olika kategorier är kopplade till studiens syfte och frågeställningar.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011, ss. 354-356) beskriver att tillförlitlighet kopplas till kvalitativa undersökningar. 

Med tillförlitlighet menas att studien ska vara trovärdig, pålitlig, överförbar samt ha möjlighet 

att styrka och konfirmera. En trovärdig studie skapas genom att forskaren till exempel följer de 

etiska regler som finns samt delger resultatet till deltagarna. Pålitligheten säkerställs genom att 

forskaren redogör för de moment som genomförts under studiens gång. Att en studie är 

överförbar innebär att forskaren beskrivit studien så pass noggrant att andra forskare kan göra 

om undersökningen. För att studien ska ha möjlighet att styrka och konfirmeras krävs att 

forskaren inte lägger egna värderingar i forskningsresultatet. Hermerén (2011, ss. 40-45) 

redogör för att studiens syfte måste stämma överens med studiens intervjufrågor för att skapa 

en tillförlitlighet och trovärdighet i studien. Det krävs även att forskare tar hänsyn och visar 

respekt inför deltagarens åsikter och vara varsam med resultatet. Det kräver ofta att forskaren 

låter deltagaren gå igenom svaren en extra gång.  

 

För att skapa trovärdigheten och tillförlitligheten i denna studie har deltagarnas respekteras 

genom att de har fått godkänna det som sagts under intervjun, detta genom att bekräfta och läsa 

igenom det som framkommit. Studien har utgått ifrån de olika etiska reglerna. Deltagarna har 

fått tagit del av information kring studien, intervjuerna har varit frivilliga, deltagarna är 

medvetna om att de framställs som anonyma i studien och de är medvetna om att materialet 

som framkommer från intervjuerna endast används till studien och kommer inte föras vidare. 

Samt kommer deltagarna att kunna ta del av resultatet som framkommer i studien. De har även 

haft möjlighet att ha utrymme till egna tankar och åsikter som inte enbart har styrts av 

intervjufrågor.   

Forskningsetik 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002, ss. 7-14) 

nämns fyra olika forskningskrav som forskaren bör ta hänsyn till under studiens gång. Det första 

kravet är informationskravet. Med detta menas att deltagarna som deltar i studien ska kunna få 

information kring forskarens syfte. Det är även av stor vikt att deltagarna är medvetna om sina 

rättigheter att kunna avbryta intervjun om de önskar. Det ska även informeras om att det är helt 

frivilligt att delta och det är viktigt att informationen går fram innan intervjuerna startar. Det 

andra kravet är samtyckekravet där det handlar om att deltagarna själv bestämmer om de är 

villiga att delta. Om deltagarna är under 15 år kvävs det medgivande av vårdnadshavare för att 

studien ska kunna genomföras. Personer som inte är villiga att delta skall inte påverkas på någon 

aspekt av negativa handlingar. Tredje kravet som bör tillgodoses är konfidentialitetskravet. 

Vilket undantrycker att deltagarna skall ha rätt till anonymitet under studiens gång. Det krävs 

även att platser och miljöer inte är möjliga att identifiera av utomstående. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket menas att deltagarnas uppgifter endast används i forskningssyfte. Det är 

viktigt att alla deltagare som deltar är medvetna om att materialet enbart används till studien 

och kommer inte att föras vidare. 

 



 

13 

 

I denna studie har ett missivbrev (se bilaga 2) skickats ut till deltagarna i god tid innan 

intervjuerna genomförts. I brevet har deltagarna kunna ta del av information och därmed 

respekteras genom de olika forskningskraven. I brevet står det beskrivet vad studiens syfte är, 

vad studien kommer användas till och även vilka rättigheter de har kring sin medverkan. I 

studien har fiktiva namn på deltagarna används, miljöer och platser är även de anonyma. Detta 

gjordes för att respektera deltagarnas anonymitet. Både i missivbrevet och innan intervjuerna 

genomfördes har deltagaren blivit tillfrågade om forskare kan använda ljudinspelning. 

Deltagaren har fått information om att ljudinspelningarna kommer endast användas till studiens 

syfte och kommer sedan att raderas. I denna studie har inga personer under 15 år varit delaktiga 

och det har därför inte behövts något medgivande av vårdnadshavare.  
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RESULTAT 
Under detta avsnitt presenteras studiens resultat som framkommit utifrån de fem intervjuer som 

genomförts. Resultatet sammanförs genom tre olika delar som är kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar. Först beskrivs förskollärarnas kunskap och behov kring begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Sedan beskrivs det om deras olika möjligheter och hinder i arbetet med 

barnen. Slutligen redogörs det för olika specialpedagogiska förhållningsätt som förskollärarna 

arbetar utifrån.  

Kunskap och behov kring barn i behov av särskilt stöd 

Som inledning av intervjuerna fick deltagarna frågor (se bilaga 1) som var kopplade till deras 

kunskap om barn i behov av särskilt stöd. På frågorna om begreppet barn i behov av särskilt 

stöd och hur de ser på begreppet inom verksamheten kan mycket likheter urskiljas utifrån 

svaren. Samtliga deltagare beskriver att de anser att det kan vara flera olika orsaker till att ett 

barn befinner sig i behov av särskilt stöd. Enligt Anna och Ella finns det inte särskilda 

egenskaper hos barnen som är i behov av särskilt stöd, utan det handlar om att se till varje 

individ och vilka svårigheter det individuella barnet har.  Alla deltagare diskuterar att det 

handlar om att barnet som befinner sig i behov av särskilt stöd har svårigheter i utveckling och 

lärandet detta kan beror på flera faktorer som fysiska, psykiska eller sociala svårigheter. Louise 

beskriver att hon anser att barn som är diagnostiserade befinner sig i behov av stöd men att de 

barn som även behöver stöd kan vara de barn som är osynliga och är sena i utvecklingen i 

exempelvis språket men som därmed blir svåra att upptäcka. 

Erfarenhet och samarbete 

Pernilla, Mia och Louise berättar alla att de känner att de har kunskaper för att bemöta barnen 

som befinner sig i behov av särskilt stöd. Detta utvecklar de genom att beskriva hur de genom 

åren har arbetat och stött på olika svårigheter bland barnen i verksamheten.  

 

Under åren jag har arbetat i verksamheten har jag fått kunskap till att arbetat med barn 

i behov av särskilt stöd. Jag har förståelse för att barnen är olika med olika förmågor. 

Jag har arbetat brett med barn med olika diagnoser och svårigheter i verksamheten.  

-Pernilla 

 

I citatet ovan klargör hon hur hon genom sin erfarenhet fått kunskap att kunna arbeta med barn 

i behov av särskilt stöd. Tre av förskollärarna Pernilla, Mia och Louise som har mest erfarenhet 

lyfter fram att de har den kunskap som behövs för att kunna arbeta med barn med lika 

svårigheter. De förskollärarna som har arbetat i förskolan kortast tid, Ella och Anna kände sig 

något mer tveksamma och lyfte fram vikten av att hjälpas åt i arbetslaget och även skapa tid till 

att kunna diskutera med varandra kring hur de ska arbetat på bästa möjliga sätt.  

 

 Jag har inte all kunskap på egen hand, men med kommunikation med mina kollegor, 

chef och barnpsykolog upplever jag att jag kan få kunskap till barnets bästa med 

särskilda behov. Man måste ha ”kunskap” kring ett visst barn, inte bara kring 

diagnoser, för att hitta en logik kring hur barnet beter sig i olika sammanhang. Där är 

det vi i arbetslaget som behöver prata om olika situationer och dilemman som uppstår. 

Detta är definitivt kompetens jag skulle vilja utveckla. 

-Ella 

 

Ella beskriver att hon inte känner sig färdiglärd och är positivt inställd till att kunna utveckla 

sin kunskap inom ämnesområdet. Även Anna beskriver behovet av att kunna ta hjälp av både 
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sina kollegor men även kunna diskutera svårigheter som uppkommer tillsammans med 

specialpedagogen. Vad båda två diskuterar är att det kollegiala samarbetet är viktigt för dem 

och att de med gemensamma diskussioner och samtal kan hjälpa varandra. 

 

 

Mer utbildning och mindre barngrupper 

På frågan om vad de tror är avgörande för att pedagoger skall känna sig bekväma med att arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd beskriver tre av intervjupersonerna att de anser att utbildning 

är en viktig del. Tre av fem av intervjupersonerna förklarar att de fått alldeles för lite kurser och 

utbildningar under åren de arbetet och skulle gärna vilja ha mer inom området. Louise, Mia, 

Anna har gått på ett fåtal föreläsningar kring barn med autism och ADHD och Pernilla har gått 

en kurs kring tecken som stöd.  

 

Jag skulle gärna vilja ha fler utbildningsdagar kopplat till ämnet. Jag vill få nya kunskaper och 

djupare förståelse kring ämnet.  

-Anna 

 

Anna beskriver hur behovet av utbildning är stort. Detta för att kunna utveckla djupare 

förståelse för både barnen som är i behov av särskilt stöd men även hennes eget förhållningsätt. 

Tre av deltagarna tar upp vikten av utbildningen för att kunna få nya kunskaper om barnens 

olika svårigheter. De beskriver även att utbildningen utgör ett stort behov för att kunna bemöta 

och utveckla barnen på bästa möjliga sätt. 

Ett annat behov som framkom i intervjuerna var önskan om mindre barngrupper i 

verksamheterna. Samtliga förskollärare som intervjuades påpekade detta behov ett flertal 

gånger under intervjuerna. Anna beskriver att hon skulle vilja förändra verksamheterna genom 

att skapa mindre barngrupper på varje avdelning.  

 

Jag skulle verkligen önska mindre barngrupper i verksamheterna. Ibland kan jag 

fundera på om det är vi som skapar svårigheter bland barnen, eftersom vi inte har 

möjlighet att se alla barn och skapa bästa förutsättningar för barnen.    

-Anna 

 

Här beskriver Anna hur hon ser på behovet av mindre barngrupper för att kunna uppmärksamma 

och se alla barn.  Hon beskriver även att för att kunna stötta och utveckla alla barn på bästa 

möjliga sätt utifrån alla behov som finns hos barnen krävs mindre barngrupper. Även Mia och 

Pernilla beskriver att de skulle vilja förändra verksamheterna genom att skapa mindre 

barngrupper. Det som även kommer fram av citatet är att hon beskriver det som att det skulle 

kunna vara de stora barngrupperna som skapar barnens svårigheter. Även Ella pratar om att det 

är svårt att hinna med att se alla barn vilket hon ibland kan känna stjälper barnen i behov av 

särskilt stöd och skapar svårigheter för hela barngruppen verksamheterna.  

 

Möjligheter och hinder i verksamheterna 

Intervjuerna följdes av frågor som handlade om möjligheter och hinder kring arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd.  

Stöd genom specialpedagog, arbetslaget och arbetsledningen 

Möjlighet till stöd i form av specialpedagog eller annan form av personal för att stötta i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd varierade bland deltagarna. Fyra av deltagare berättar att de 
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har tillgång till en specialpedagog om de är i behov av det. Specialpedagogen finns tillgänglig 

för hela barngruppen men även om förskollärarna önskar samtal om enskilda barn.  Ella berättar 

att på deras förskola håller det på att rekryteras en specialpedagog till området men att det för 

tillfället finns en barnpsykolog för att stötta i form av samtal i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd.   

 

Det som framkom utifrån intervjuerna var att stödet i både arbetslaget och stödet från 

skolledningen varierar mycket bland deltagarna. Vad som kom fram var att avdelningarnas 

arbete med barnen i behov av särskilt stöd påverkas mycket av både arbetsledning och 

arbetslaget.  

 

Jag får mycket hjälp och stöd från mina arbetskamrater. Det är viktigt att kunna samtala 

och diskutera barnen och därefter kunna arbeta utifrån samma förhållningsätt. 

-Anna 

 

I citatet framkommer det att Anna upplever det positivt med kollegialt stöd och att man har 

samma synsätt i arbetet med barnen. Även Ella och Louise beskriver att situationerna i 

verksamheterna blir lättare när de kan diskutera och samtala om barnen och svårigheter som 

uppkommer. Till skillnad från Anna, Ella och Louise berättar Pernilla och Mia om hur arbetet 

försvåras genom att personalen på avdelningen inte kan samtala om barnen och inte heller har 

ett gemensamt förhållningssätt. Detta innebär ibland att personalen har negativ inställning till 

barnen och lägger fokus på hur jobbiga barnen är istället för att fokusera på möjligheterna i 

arbetet med dem.   

 

De är olika, de som har mer utbildning och längre erfarenhet av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd känns det lättare att samtala och få stöd ifrån. De kan ibland 

påverka barnen i form av att det bli rörigare och en ostrukturerad vardag. 

-Mia 

    

Kring ämnet om arbetsledningen utgör något stöd för verksamheten beskriver Anna att det finns 

stöd men att det ibland handlar om pengar och därför får man inte det stöd som behövs från 

chefen. Annars beskriver samtliga förskollärare att de har ett bra stöd från både chef och olika 

utvecklingspedagoger i verksamheterna. Pernilla beskriver att hon ofta får uppmuntran, tips och 

idéer kring arbetet med barnen på avdelningen. Hon känner även ofta att chefen och 

utvecklingspedagogen vill vara delaktig i barnets olika processer. Även Ella redogör för vikten 

av att stödet finns hos chefen kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att det 

finns alltid möjlighet att ringa eller maila om frågor som uppstår och det anser hon är viktigt.   

Tidsbrist, resurser och förhållningsätt 

Deltagarna fick även berätta om hur de ser ut kring olika möjligheter och hinder för att kunna 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd i deras verksamheter. Anna berättade om hennes 

upplevelser vilket var att hon kände att det i nuläget inte fanns möjligheter med att arbeta med 

barn i behov av stöd på bästa möjliga sätt. Detta ansåg hon berodde på brist av tid till att kunna 

se och arbeta utifrån barnens svårigheter. Hon berättar att alla barnens behov inte blir 

tillgodosedda eftersom vi i personalen inte hinner med. Även Mia och Louise beskriver 

situationen i verksamheterna som att de känner sig otillräckliga.  

 

Vi har inte de bästa möjligheterna att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eftersom 

vi är för lite personal. Vi skulle behöva dela gruppen i mindre grupper oftare men det 

finns för nuvarande inte möjligheter till det. 
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-Louise 

 

Utifrån vad Louise beskriver ovan skulle det kunna betyda att en stor del av hindret som finns 

med att arbeta med barnen i svårigheter är tid och personalbrist.  

 

Pernilla beskriver situationen som att det delvis finns möjligheter på hennes avdelning genom 

att de fått tillgång till mer material så som bilder som stöd och arbetsmaterial för barnen som 

behöver det.  

 

Vi har bra möjligheter, men det kan bli bättre. Vi har barnpsykolog och en stöttande 

chef till vår hjälp. Vi har även resurs på avdelningen som jag känner är en stor 

möjlighet. Det gäller att planera sin tid där fokus ska ligga på vad som är bäst för 

barnen. 

-Ella 

 

Här redogör Ella kring hur det ser ut på hennes avdelning kring möjligheter för att arbeta med 

barnen i behov av stöd på bästa möjliga sätt. Hon undantrycker att de arbetar utifrån de 

förutsättningar som finns att tillgå men att hon antyder även på att det skulle kunna bli bättre. 

Enligt Ella kan möjligheterna utrycka sig genom stödet som finns genom barnpsykologen och 

chefen på förskolan. Hon beskriver även en möjlighet som ges i uttryck av resurs som finns att 

tillgå på avdelningen. Ella redogör att deras fokus alltid ligger på barnens bästa och att arbeta 

utifrån det.  

 

Samtliga deltagare är eniga över att det största hindret för att arbeta med barnen i behov av 

särskilt stöd har att gör med tiden som inte finns att tillgå. Mia menar även på att ett annat hinder 

med arbetet med barnen i behov av särskilt stöd är att hon känner att inte all personal har den 

kunskap som behövs och att det därmed ofta krockar i arbetssättet. Anna beskriver även att ett 

hinder är att förskolan inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att exempelvis 

kunna sätta in extra resurser för barnen som är i behov av det.   

 

När deltagarna fick fantisera fritt kring hur bästa möjliga situation för barnen i behov av särskilt 

stöd skulle se ut på förskolorna var de även där överens om att barngruppen måste minska.  

 

Jag tror på mindre barngrupper och även skapa en stabilitet för barnen med personal 

och rutiner. Hur många pedagoger vi än är, är det för mycket relationer för barnet vi 

har som är i behov av särskilt stöd. För att varva ner behöver barnen ofta vara i en liten 

grupp. 

-Ella 

 

Här beskriver Anna en möjlighet till förbättring av arbetet med barnen i behov av särskilt stöd. 

Även Pernilla, Mia, Louise och Ella berättar att de gärna skulle se mindre barngrupper på 

avdelningarna. Det som även framkom var att Ella, Pernilla och Louise tycker att det borde 

finnas större möjligheter att få in fler resurser på avdelningarna.  

Specialpedagogiska förhållningsätt i verksamheterna 

Slutligen svarar förskollärarna på frågor kopplade till de specialpedagogiska perspektiven om 

arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. De beskriver även vikten av ansvaret 

de har att personalen ska ha gemensamt förhållningsätt gentemot barnen i verksamheterna. 
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Tydlighet och lyhördhet  

Ella beskriver att en viktig del är vikten av att arbetslaget arbetar utifrån gemensamma 

förhållningsätt och regler i verksamheten. Även Mia och Pernilla diskuterar vikten av att 

personalen har en positiv och gemensamt inställning till barnen. Mia anser att det är viktigt att 

fokus inte ligger på att barnen beter sig ”jobbigt” utan i stället fokusera på möjligheter för att 

förbättra för barnen i verksamheten.  Hon menar att vårt ansvar är att sträva efter att alla barn 

skall utvecklas och lära på bästa möjliga sätt i förskolans verksamhet. 

 

Det är viktigt att arbeta med struktur och rutiner i vardagen för barnen. Det är speciellt 

viktigt att kunna förmedla tydlighet till barnen i behov av särskilt stöd. Jag som pedagog 

behöver kunna skapa en klarhet i aktiviteterna för barnen.  

-Louise 

 

Ovan berättar Louise om vikten av att arbeta med tydliga linjer och rutiner för barnen. Fyra av 

alla deltagare anser att det är av stor vikt att arbeta med att skapa struktur i vardagen för barnen. 

Anna menar även att det är viktigt att kunna vara lyhörd och observant för att kunna underlätta 

barnens vardag. Detta beskrvier hon nedan: 

 

Det gäller att vara lyhörd och observant till hur barnen agerar i olika situationer och 

aktiviteter. Det är viktigt att jag som pedagog kan känna in vad barnet behöver och 

kanske inte behöver i olika situationer. 

-Anna 

 

Här beskriver Anna om vikten till att kunna vara steget före och kunna se vad barnet behöver 

för att vardagen ska bli så bra som möjligt.  

Inkluderande arbetssätt och miljön 

På frågan om hur de arbetar för att inkludera barnen som är i behov av särskilt stöd i 

verksamheterna varierade svaren en del. På Pernilla och Mias avdelning arbetar de olika 

beroende på barnens svårigheter. Ett av barnen som har fysiska svårigheter har en egen assistent 

och är inte allas tillsammans med resten av barngruppen. De andra barnet på avdelningen som 

har sociala svårigheter i forma av koncentrationssvårigheter är inkluderad i gruppen under hela 

dagen. Anna beskriver att på hennes avdelning arbetar de mycket kring att inkludera alla barn 

med svårigheter i gruppen. Detta beskriver Anna genom att förklara nedan: 

 

Vi arbetar mycket för att alla barn ska inkluderas i barngruppen vi vill inte att barnen 

ska ha en ”egen assistent” och gå iväg. Vi jobbar för att hela gruppen delas mindre och 

sen finns en extra med i gruppen som stöd i stället. 

-Anna 

 

Här beskriver Anna hur de arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt på deras avdelning. På 

Louise avdelning arbetar de för att alla barn ska kunna känna sig delaktiga i samtliga aktiviteter 

under dagen och även Ella beskriver att de arbetar med att alla barn skall känna sig delaktiga 

under dagen. Dock beskriver Louise att det ibland kan vara en svårighet att alltid inkludera 

barnen i alla aktiviteter under dagen. De blir ibland en frustration och väldigt krävande att lägga 

mycket energi på de barn som stör och är allmän jobbiga.  

 

Alla barn får möjlighet att delta på aktiviteterna under dagen. Men det kan ibland bli 

frustrerande att lägga mycket uppmärksamhet och energi på de barn som förstör. Men 
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jag anser att det är positivt att arbeta med inkludering för barnen får förståelse för att 

alla är olika och att de ska respektera varandra. 

-Louise   

 

Genom citatet ovan beskriver Louise både positiva och negativa aspekter kring arbetet med 

inkludering av barn i behov av särskilts stöd i verksamheten. Även Anna och Ella redogör för 

hur de ibland kan uppkomma svårigheter i arbetet av inkludering. Anna ser problematiskt kring 

barnstorleken i arbetet med inkludering och att de är svårt att se och tillgodose alla barnens 

behov. Ella beskriver att genom ett inkluderande arbetssätt att även om de kan finns resurser så 

är de alldeles för mycket relationer för alla barn i verksamheterna men kanske speciellt barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

Förskollärarna fick även beskriva vad de anser att miljön har för påverkan på barnen i behov av 

särskilt stöd. Fyra av deltagarna beskriver att miljön påverkar barnen i negativ och positiv 

bemärkning.  

 

 Miljön har jättestor betydelse. Det är viktig att det är tydliga lekstationer för att barnet 

ska kunna stanna längre i en lek. Barnet behöver veta precis var alla saker är. Byter vi 

plats på till exempel två bokhyllor, eller två lekstationer, har vi märkt att det blir jobbigt 

för barnet. 

-Ella 

 

Ovan beskriver Ella att miljön har stor påverkan på hur ett barn med koncentrationssvårigheters 

vardag kan försämras av förändring i miljön på avdelningen. Precis som Ella beskriver även 

Anna om att situationer på hennes avdelning kan även de försämras men även förbättras genom 

miljön. Hon beskriver att det gäller att tänka när det görs förändring i miljön på avdelningen så 

hela barngruppen gynnas. Till skillnad från de fyra förskollärarna som ansåg att miljön har 

påverkan beskriver Mia, en av förskollärarna som intervjuades att miljön inte har någon 

påverkan på barnen i behov av särskilt stöd på hennes avdelning. Mia beskriver att på hennes 

avdelning har hon inte sett att barnen varken påverkas negativt eller positivt om de har ändrat 

om miljön på avdelningen.   

Sammanställning av resultat 

Förskollärarna får kunskap till att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd genom 

erfarenhet och samarbete. De behov i verksamheterna som finns för att kunna arbeta med barn 

i behov av särskilt stöd är strävan efter mindre barngrupper och även mer utbildningar och 

kompetens kopplat till området. De möjlighet och hinder som finns i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd är att det finns stöd att få i form av specialpedagog, av arbetslaget och även av 

skolledningen. Men att det är tidsbrist och bristen på resurser som är det största hindret i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Tre förskollärare arbetar med inkluderande förhållningsätt 

och utifrån ett relationellt perspektiv medan två förskollärare arbetar utifrån ett kategoriskt 

perspektiv med insatser kopplat till det individuella barnets svårigheter.   
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer resultat att förankras och diskuteras kopplat till syfte, bakgrund och teori. 

Därefter reflekteras metoden som valts i relation till undersökningens kunskapsområde. 

Slutligen behandlas didaktiska konsekvenser, där det framkommer hur kunskapsområdet skulle 

kunna problematiseras i praktik inom verksamheterna. 

Resultatdiskussion 

Det som framkommit ur resultatet behandlas och diskuteras i denna del. Texten är uppdelad i 

samma delar som finns under resultatdelen.  

Kunskap och behov kring barn i behov av särskilt stöd 

I resultatet går det att utifrån deltagarnas svar dra slutsatser att förskollärarna känner att de barn 

som är i behov av särskilt stöd i verksamheterna inte har några särskilda egenskaper. Samtliga 

deltagare beskriver att de barn som är i behov av särskilt stöd har svårigheter i utvecklingen och 

lärandet. Persson (2013, s. 146) beskriver att för att barn skall vara i behov av särskilt stöd 

behöver de ha antingen allmänna inlärningssvårigheter eller socioemotionella svårigheter. 

Detta stämmer även in på det som mina intervjupersoner beskriver.  

 

Resultatet av hur förskollärare får kunskap att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheterna visar att erfarenhet är en viktig del till att få kunskap. Detta stämmer väl 

överens med vad Sandberg och Norling (2009, ss. 42-44) beskriver hur kunskap arbetas fram 

genom träning och erfarenhet. Även Akalin, Bakkaloğlu, Demir, İşcen och Sucuoğlu (2013) 

skriver i deras studie att förskollärare skapar kunskap genom att arbeta och öva sina kunskaper 

och detta görs genom erfarenheter. Det framkommer även utifrån resultatet att samarbete och 

samtal är en viktig faktor för att kunna få kunskap för att kunna arbeta med barnen.  Detta kan 

kopplas till det relationella perspektivet som Aspelin (2013, s.14) redogör för genom att förklara 

hur samtal och dialog är en viktig del av arbetet med barnen i behov av särskilt stöd. För att 

kunna skapa bra möjligheter för barnen behövs det samtal till att kunna förändra och kritiskt 

granska sitt arbetssätt. Detta är även någonting som jag fann i min studie som relevant för att 

kunna arbeta med barnen i behov av särskilt stöd.   

 

Utifrån resultatet framgår att behovet av utbildning och kompetens kring ämnesområdet är stort 

bland förskollärarna. Deltagarna beskrev att de vill ha mer kunskap för att kunna få djupare 

förståelse och kunna utveckla sitt arbetssätt. Sandberg och Norling (2009, s. 51) beskriver att 

kompetensutveckling är någonting som är bristfällig inom förskolan. Men att det är en viktig 

del för att skapa kvalité i verksamheterna. Det står även tydligt Lpfö 98 (rev. 2016, s. 16) att 

förskolechefens uppgift är att se till så personal på förskolan får kompetensutveckling 

kontinuerligt för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

 

Resultatet visar tydligt att förskollärarna antyder att behovet av mindre barngrupperna är stort. 

Det beskrivs även utav Anna att det kan kännas som att det är vi som skapar svårigheter bland 

barnen eftersom de inte har tid att hjälpa och utveckla alla barn. Nilholm (2005) beskriver att 

utifrån dilemma perspektivet är det problematiskt för förskollärarna att ha ansvaret till att 

upptäcka tidigt om barnen behöver stöd. Detta visar sig tydligt när barngrupperna är för stora 

och förskollärarna inte har tid till att kunna stödja barnen i deras utveckling. Det uppstår ett 

dilemma när barnens svårigheter kan bli missbedömda och felaktiga vilket kan missgynna 

barnen längre fram i livet. Lutz (2013, ss. 27-30) redogör även för en rapport från Skolverket 

där information om att barn i behov av särskilt stöd stiger. Detta blir intressant relaterat till vad 

som framkommer om behovet om mindre barngrupper i min studie. En tolkning utifrån 
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rapporten är att för att förskollärare ska kunna arbeta effektivt med barnen i behov av särskilt 

stöd och för att alla barn skall bli rättvist behandlade krävs mindre barngrupper. Behovet till 

minskade barngrupper kan även kopplas till Lillvist och Granlunds (2009) artikel. I artikeln 

framkommer att de flesta barn som är i behov av särskilt stöd i dagens förskolor har ingen 

diagnos utan de är barn som utgör behov genom förskollärarnas extra uppmärksamhet.  

 

Utifrån mitt resultat och vad som framkommer i tidigare forskning och utifrån de teoretiska 

perspektiv kan slutsatsen dras att det finns kunskap som ges i uttryck genom erfarenhet och 

samarbete men förskollärarna är i behov av mer utbildning och mindre barngrupper.  

Möjligheter och hinder i verksamheterna 

Resultatet i undersökningen beskriver hur fyra av förskollärarna har möjlighet till att få stöd i 

form av specialpedagog på avdelningarna. Specialpedagogerna finns tillgängliga både för hela 

gruppen och för det enskilda barnet. Lutz (2013, s. 45) redogör för vikten av att sätta in åtgärder 

som gynnar hela barngruppen för att förebygga utpekande och kategorisering av barn. Detta 

kan även förklaras genom det relationella perspektivet som Persson (2013, s. 160) beskriver 

handlar om inkludering av alla barn när förändring sker i verksamheten. Enligt detta perspektiv 

skall stöd och förändring ske genom att involvera barn, förskollärare och miljö.  

 

Det framkommer även utifrån resultatet hur viktig möjlighet till stöttning från arbetslaget och 

arbetsledningen är. Deltagarna berättar att vissa får den stöttning de behöver medan andra inte 

får den stöttning de skulle vilja ha. Tre av deltagarna beskriver hur de får positiva effekter av 

möjligheten att kunna stödja varandra i arbetslaget. Detta är även något som Lindqvist (2010) 

tar upp i sin studie. Han redogör att om arbetslag som kan stötta varandra skapar det större 

möjligheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna.   

 

Resultat visar att två av deltagarna beskriver att personalens förhållningsätt och inställning kan 

påverka arbetet på ett negativt sätt. Detta förklarar en av deltagarna genom att berätta hur 

personalens arbete påverkas mycket av deras inställning. Fokus skall ligga på möjligheter 

istället för hinder för barnen. Detta beskriver Kinge (2000, s. 78) när hon förklarar om hur det 

ibland kan bli svårt för personalen att orka anstränga sig när barnen blir besvärliga. Slutsatser 

som kan dras utifrån resultatet kring inställning till barnen och utifrån Kinges förklaring är att 

det är av stor vikt att kunna stötta varandra för att orka bemöta och arbeta när tålamodet sviktar 

i flera lägen.  

 

I resultatet beskrivs även att tidsbrist och brist på resurser är något som utgör hinder i arbetet 

med barnen. Utifrån resultat går det att tyda att deltagarna förklarar att de inte hinner med 

arbetet och kan inte utifrån barnens behov tillgodose dessa. Lutz (2013, ss. 81-83) förklarar att 

för att arbetet med barn i behov av särskilt stöd skall fungera krävs hög personaltäthet. Detta 

betyder att det behövs resurser och extra personal för att förskollärarna skall kunna hinna arbetet 

med barnen och kunna tillgodo se barnens behov.  

Specialpedagogiska förhållningsätt i verksamheterna 

Samtliga deltagarna beskriver i intervjuerna att tydlighet och lyhördhet är faktorer som är 

viktigt att arbeta med i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. Fyra av deltagarna beskriver 

att det är av stor vikt att kunna skapa struktur och rutiner i vardagen för barnen. Även Kadesjö 

2008, ss. 160-169) beskriver vikten av att forma struktur och rutiner i vardagen för barnen och 

speciellt de barn som har svårt att fokusera. Om barnet gång på gång hamnar i kaotiska 

situationer under dagen förvärras ofta barnens svårigheter. Även Sandberg & Norling (2009 ss. 

44-48) redogör för vikten av att skapa tydlighet, vilket skapar trygghet i hela barngruppen. 
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Eftersom samtliga deltagare beskriver att struktur och rutiner är en viktiga faktorer i arbetet 

med barnen skulle det kunna tolkas att de har kunskaper och ett bra förhållningsätt gentemot 

barnen i verksamheterna.  

 

En av deltagarna tar upp vikten av att kunna vara lyhörd inför barnens behov i olika aktiviteter. 

Detta beskriver även Sandberg & Norling (2009 ss. 44-48) genom att förklara att det är viktigt 

att som förskollärare ge barnen extra tid till att kunna förklara sig, vara extra tydlig och även 

att lyssna med tålamod på vad barnen har att säga. Detta går även att koppla till det relationella 

perspektivet som Aspelin (2013, s.14) beskriver. Där faktorer såsom relationer, den fysiska och 

psykiska miljön, rutiner och aktiviteter kan ses som en del av problemet med barnens 

svårigheter För att barnen ska kunna utvecklas och få sina behov tillgodosedda behöver man ta 

hänsyn till dessa olika faktorer. Detta är även något som jag fann i resultatet när förskollärarna 

betonade vikten av att omgivningen påverkade möjligheterna att kunna vara lyhörd och 

observant på barnens behov.  

 

Utifrån resultatet i min studie går det att urskilja ett antal skillnader beträffande inkluderande 

arbetssätt. Två av deltagarna som arbetar på samma avdelning berättar att de har en ”personlig 

assistent” till ett av barnen och att barnet inte inkluderas i barngruppen under dagen. Detta kan 

kopplas till det kategoriska perspektivet Persson (2013, s.160) beskriver att i det kategoriska 

perspektivets ligger fokus på specialpedagogiska åtgärder som enbart är kopplat till barnet. 

Eftersom två deltagare beskriver att de har insatser i form av assistent som är insatt enbart till 

ett enskilt barn går det att dra en slutsats och kopplas utifrån det kategoriska perspektivet. 

Medan tre av deltagarna istället beskriver hur de arbetar med att hela barngruppen skall gynnas 

och inkluderas i barngruppen i stället för att sätta in insatser för enbart det enskilda barnet som 

är i behov av särskilt stöd. Persson (2013, s. 160) redogör även för det relationella perspektivet 

vilket till skillnad från det kategoriska perspektivet innebär att anpassa verksamheten för att 

skapa förutsättningar till lärandesituationer för alla barn. Det handlar om att tänka långsiktigt 

och att inkludera alla barn i verksamheten. Persson beskriver även att orsaken till att barnen 

behöver speciella insatser att svårigheter uppkommer i mötet och samspelet med olika 

människor i uppväxtmiljön och förskolans miljö. Inom det relationella perspektivet ska fokus 

på specialpedagogiska åtgärderna ligga på både barn, förskollärare och lärandemiljön. Detta är 

något som jag även fann i min studie utifrån fyra av förskollärarna svarade på om miljöns 

påverkan. Förskollärarna beskrev att verksamhetens miljö hade stor påverkan kopplat till hur 

barnens svårigheter försämras och även skulle kunna förbättras.   Lutz (2013, ss. 22-23) menar 

att arbetet med att inkludera alla barn oavsett funktionsnedsättning är någonting positivt. Detta 

eftersom barnen blir bättre på att acceptera att alla är olika och bemöter varandra utan att döma. 

Detta är även aspekter som Louise beskriver i resultatet.  Däremot beskriver Olsson och Olsson 

(2013, s. 130) att i verksamheten ligger fokus ofta på barnens problem vilket medför att den 

pedagogiska processen hindras och utgör därför en svårighet för alla runt omkring barnet. Detta 

gör att det inkluderande arbetssättet skulle kunna skapa svårigheter i arbetet i verksamheterna.  

Metoddiskussion 

Till denna studie har kvalitativ undersökning tillämpats genom intervjuer som redskap, detta 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Jag valde att göra intervjuer eftersom jag 

ville ta reda på och skapa en så djup och omfattande bild som möjligt utav förskollärarnas 

uppfattningar. Trost (2010, s. 31) beskriver att när man använder kvalitativa intervjuer som 

redskap är forskare intresserad av att förstå människors sätt att resonera och reagera kring olika 

uppfattningar. För att få ännu djupare och större omfång till studien hade undersökningen 

kunnat kompletteras med observationer på förskollärarna i olika situationer där de arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd. Bryman (2011, s. 264) beskriver att genom observation kan man 
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observera människors beteende vilket ger en utökad kunskap som kopplar samman praktik med 

teori. Till denna undersökning fanns tyvärr inte tid till att genomföra både intervjuer och 

observationer. Bryman (2011, s. 414-415) redogör även för semistukturerade intervjuer där 

deltagarna får möjlighet att bidra med ytterligare kunskap kopplat till ämnet. Jag använde mig 

utifrån detta sätt eftersom förskollärarna som intervjuades skulle känna sig bekväma till att 

kunna lägga till kunskap och inte känna sig bundna till att svara enbart på mina frågor. Det blev 

därför mycket följd frågor utformat utefter deltagarnas svar. Jag anser att denna intervjumetod 

fungerade mycket bra, då den fick deltagarna att känna sig bekväma och inte känna sig 

begränsade över vad de ville få med under intervjuerna. Det skapade även djupare och bredare 

kunskap kopplat till kunskapsområdet i min studie, eftersom deltagarna hade frihet att gå in 

djupare utifrån varje fråga. 

 

Mina intervjuer genomfördes på tre olika förskolor. Jag hade antagligen till nästa gång valt att 

intervjua fler förskollärare och även besöka fler förskolor att utföra dem på. I undersökningen 

arbetade två av deltagarna på samma avdelning och tre på samma förskola. Det positiva utifrån 

detta var att det var intressant att höra hur varje enskild förskollärare uppfattade sin 

arbetssituation. Eftersom det var förskollärarnas uppfattningar som skulle undersökas 

fungerade det bra att använda förskollärare från samma avdelning och förskola.  

 

Mina intervjuer fungerade bra, detta anser jag beror på att intervjufrågorna var kopplade till det 

jag var intresserad av. Trost (2010, s. 95) förklarar att det är av stor vikt att försöka ställa raka 

och enkla frågor under intervjuerna, detta för att det ska kännas enklare för både intervjuaren 

och deltagarna. Han beskriver även att det kan vara bra att ha övat på att ställa frågorna innan 

intervjuerna genomförs. Det jag skulle kunna ha gjort innan mina intervjuer är en provintervju 

för att se om det fanns synpunkter på mina intervjufrågor. Men även om jag inte utförde en 

provintervju fick jag utförande svar och resonemang av förskollärarna som jag känner mig nöjd 

över.  

 

Den sista deltagaren som intervjuades ville att jag skulle skicka intervjufrågorna i förväg för att 

kunna förbereda sig. Detta upplevde jag som väldigt lyckat eftersom deltagaren fick möjlighet 

att under längre tid kunna fundera och resonera om vad som skulle komma fram. Det som hade 

kunnat göras annorlunda är att skicka ut frågor i förväg till alla deltagare, detta för utöka 

deltagarnas uppfattningar där de inte finns tidspress till att få fram det som de vill få fram.  

 

Innan intervjuerna startade fick deltagarna ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. 

Under en av intervjuerna slutade ljudet att spela in och jag fick därför fortsätta intervjun med 

att skriva stödord i ett anteckningsblock. Det som hade kunnat förebygga detta hade varit om 

jag hade kontroll över hur mycket minne jag hade kvar och förberett med att radera. Detta hade 

kunna förbygga att ljudinspelningen inte fungerade under hela intervjun.   

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum, detta gjorde för att skapa ett så avslappnat klimat 

och miljö som möjligt. Förskollärarna fick även utrymme till att kunna tilläga information till 

frågorna.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Det går att konstatera att utifrån undersökningen upplever förskollärarna att de får kunskap 

genom samtal med varandra i arbetslagen och arbetsledningen. Förskollärarna behöver få 

utrymme och möjlighet att samtala med varandra och utbyta kunskaper kring arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd. Detta skull kunna utformas genom att sätta in mer planeringstid för 

pedagogerna att tillsammans sitta ner och diskutera arbetet på avdelningen. Det skulle även 
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kunna ske genom att personalen på förskolorna under ett APT arbetar utifrån olika dilemma 

situationer som kan uppstå under dagen. Utifrån dilemma situationerna diskuterar personalen 

och utbyter kunskaper och erfarenheter.    

 

I denna undersökning går det att dra slutsatsen att behovet av utbildning och strävan efter större 

kompetens om barn i behov av särskilt stöd är en stor faktor bland förskollärarna. Trots att det 

I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 16) redogörs för att det är förskolechefens uppgift att se till så personal 

på förskolan får kompetensutveckling kontinuerligt för att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter. Därför är det av stor vikt att förskollärarna är medvetna om sina rättigheter, 

vilket gör att de kan ifrågasätta och kritiskt granska sina egna situationer för att skapa de bästa 

möjligheterna till att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna. 

Förskolechefer behöver under APT möten och under studiedagar planera in olika föreläsningar 

och informationsmöten kopplat till barn i behov av särskilt stöd.    

 

Som tidigare forskning visar och som även framkommer i undersökningens resultat är att 

förskollärare behöver arbeta med tydliga strukturer och rutiner för barnens som är i behov av 

särskilt stöd. Kadesjö (2008, ss. 160-169) beskriver vikten av att forma struktur och rutiner i 

vardagen för barnen och speciellt de barn som har svårt att fokusera. Detta skulle kunna 

utformas på olika sätt i verksamheterna men exempelvis kan man arbeta med bilder för att 

tydliggöra vad som kommer att hända under dagen eller vad barnen skall ta på sig under 

utomhusvistelsen.  

 

Att arbeta med ett inkluderande arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd i verksamheterna 

skulle kunna utformas genom att sätta in resurser som gynnar hela barngruppen. 

Verksamheterna skulle kunna arbeta mycket med att dela grupperna i mindre delar, detta för att 

skapa ett bättre klimat för barnen och även för att förskollärarna ska kunna utveckla barnen 

utefter deras egna behov.  

Fortsatt forskning  

Efter att min undersökning har genomförts skulle de vara intressant att fortsätta forskningen 

med att även undersöka fler synvinklar kopplat till ämnet. I min undersökning har enbart 

förskollärares uppfattningar undersökts och det skulle vara intressant att även utforska 

förskolechefernas och specialpedagogernas syn på kunskapsområdet. Det hade även varit 

intressant att utföra observationer av förskollärarnas agerande i arbetet med barnen i behov av 

särskilt stöd.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Erfarenhet 
Vad har du för utbildning? 
Har du någon vidareutbildning? Kurs kring specialpedagogik? 
Har du erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 
Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 
Hur länge har du arbetat här? 

 
 Vad innebär begreppet barn i behov av särskilt stöd för dig? 

 särskilda egenskaper hos ett bar 

 Känner du som pedagog att du har kunskap till att kunna möta barnens som är 
i behov av särskilt stöd? 

 förklara gärna vad för kunskap  

 Hur har du fått kunskap till att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vad tror du är avgörande för att pedagoger ska bli bekväma med att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd? 

 Vad är det största behovet som finns till att kunna arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd i er verksamhet? 

 Har ni barn på avdelningen som är i behov av särskilt stöd? Vad för stöd? 

 Har ni tillgång till en specialpedagog på förskolan/avdelningen, hur ofta? 

 Känner du att ni i arbetslaget stöttar varandra i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd? 
- Om ja, beskriv hur… 

 Vilket stöd känner du att du får från skolledningen kring arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd? 

 Vad för stöd till er pedagoger finns att tillgå för att bemöta barn i behov av 
särskilt stöd? 

 Känner du att det finns möjligheter på avdelningen för att kunna bemöta barn i 
behov av särskilt stöd på bästa möjliga sätt? 
- Om nej, Vad känner du utgör det största hindret? 

 Hur tänker ni kring att miljön kan ha för påverkan kring hur barnens 
svårigheter förbättras eller försämras? 

 Hur arbetar ni för inkludering av barn i behov av särskilt stöd till resten av 
barngruppen? 

 Hur påverkas resten av barngruppen av de barn som är i behov av särskilt 
stöd? Positivt/negativt 

 Nu ser det ut på detta sätt i ditt område, men om du fick fantisera fritt hur 
bästa möjliga scenariot för barn i behov av särskilt behov skulle se ut i 
förskolans verksamhet hur skulle det se ut? 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 
Missivbrev 

 

Hej! 

Linda heter jag och är förskollärarstudent på Högskolan i Borås, där jag läser min sista termin. 

Jag har precis påbörjat mitt examensarbete där syftet är att undersöka vilka kunskaper 

pedagoger har och vilka behov de har för att kunna bemöta barn i behov av särskilt stöd. Jag 

vill även studera vad det kan finnas för hinder och möjligheter med att arbeta med inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.  

Jag har tagit del av litteratur och forskning kring ämnet och är nu intresserad på hur du ser på 

ämnet. Jag skulle gärna vilja intervjua dig eftersom jag anser att din kunskap och erfarenhet 

har stort värde i min undersökning. 

I studien är tanken att jag ska intervjua olika förskollärares perspektiv runt om på olika 

förskolor i Göteborg stad. För att du som intervjuas ska känna dig bekväm är det viktigt att du 

får ta del av kunskap om hur jag kommer genomföra min studie som utgår utifrån de 

forskningsetiska principerna. Med forskningsetiska principer menas att uppgifter som 

framkommer i undersökningen behandlas på ett aktsamt sätt. Alla uppgifter och information 

som framkommer i studien används enbart till syfte för denna undersökning. Under 

intervjuerna har jag som avsikt att använda mig av ljudinspelning om deltagaren ger sitt 

godkännande. Ljudinspelningarna används enbart till att analysera och skriva mitt 

examensarbete. Önskar du som deltagare en kopia när arbetet är godkänt och färdigt skickar 

jag mer än gärna ett exemplar till dig. Det är även av stor vikten att det framgår att deltagaren 

kommer vara anonym vilket görs genom att jag använder fiktiva namn både på förskolan och 

pedagoger som deltar i undersökningen.  Deltagandet är självklart frivilligt, därför är det 

viktigt att du har kunskap om att du kan avbryta undersökningen om du själv önskar.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.  

Linda Helmersson  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Linda Helmersson 

Studerande på Högskolan i Borås. 
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