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Sammanfattning  
Inledning  
Undersökningen handlar om hur pedagoger kan arbeta för att bemöta barn i behov av särskilt 
stöd med fokus på diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom. Arbetet handlar dessutom om 
hur pedagoger upptäcker att ett barn är i behov av särskilt stöd.  

Syfte  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt 
stöd med fokus på ADHD och Aspergers syndrom samt hur förskollärare ser på arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare en intressant aspekt vi vill undersöka är hur förskol-
lärare upptäcker att ett barn är i behov av särskilt stöd. 

Metod  
Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med intervju som redskap. Öppna intervjufrågor 
har använts och vi har intervjuat fyra förskollärare på två olika förskolor. Intervjuerna spela-
des in och transkriberades sedan. Analysen av transkriberingarna gick till så att respondenter-
nas utsagor fick olika färgkoder för att vi skulle hitta likheter och skillnader i deras utsagor. 

Resultat  
Studien visar att de intervjuade förskollärarna var väldigt pålästa och kunniga inom området 
kring barn i behov av särskilt stöd trots att de inte är fortbildade i ämnet. Förskollärarna berät-
tade att det ofta är svårt att se om ett barn är i behov av särskilt stöd innan det fyllt tre år. Det 
finns olika egenskaper som gör att förskollärarna misstänker att barnet kan ha en diagnos. 
Dessa är bland annat intryckskänslighet och utåtagerande. Det finns saker som kan underlätta 
i vardagen för barn i behov av särskilt stöd som exempelvis en extra pedagog till arbetslaget. 
Både förskollärarna i vår studie och relevant forskning kring ämnet belyser att struktur och 
tydlighet i vardagen är viktiga komponenter för att anpassa verksamheten för barn i behov av 
särskilt stöd. Det förskollärarna belyste som viktigt under intervjuerna stämde väl överens 
med tidigare forskning. Ett intressant resultat vi fick fram var att det förskollärarna berättade 
överensstämde med två studier som gjorts i Turkiet samt Singapore, vilka handlar om inklu-
dering och pedagogers förhållningssätt.  
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1. Inledning 
I Sverige går det idag barn på förskolan med handikapp som inte syns - några av dessa kallas 
för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen (2004; 2010a; 2010b) bedömer 
att ca 10 % av alla förskolebarn har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Barn med sådan funktionsnedsättning har ofta svårigheter i det sociala samspelet med andra 
människor samt inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar handlar om hjärnans sätt att bearbeta information där de vanligaste diagnoserna är 
ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom, språkstörning – kommunikations-
störning och tvångssyndrom (Fernell & Lagerkvist 2012). Dessa barn kan också gå under 
namnet bokstavsbarn. Bokstavsbarns beteenden kännetecknas ofta av koncentrationssvårig-
heter, konflikter, upproriskhet samt svårigheter att kommunicera och samarbeta med andra. 
De flesta av dessa barn får inte sin diagnos förrän i skolåldern och därför får pedagoger i för-
skolan ibland svårt att förstå varför vissa barn kan ha svårt att samarbeta med andra barn. De 
barn som får en diagnos i skolåldern har ofta haft tydliga symptom redan i förskoleåldern 
(Kinge 2014).  
 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av […] funkt-
ionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till 
att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet 
och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” 
 – Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2010 s. 4)  

 
Förskolan ska vara en plats där alla barn ska få en bra start och möjlighet till utveckling. Barn 
i behov av särskilt stöd ska känna att de får det stöd och den trygghet från pedagoger som de 
behöver. I förskolan ska inget barn behöva utsättas för diskriminering på grund av någon 
olikhet (Lpfö98, rev 2010). Det är därför viktigt som pedagog att visa att alla människor är 
olika och att det finns ett värde i det.  
 
Vi valde att undersöka hur förskollärare inom förskolan upplevde arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd och hur de ansåg att de bemöter dessa barn med olika neuropsykiatriska funkt-
ionsnedsättningar. Våra erfarenheter är att de vanligaste diagnoserna i förskolans värld är 
ADHD och Asperbergs syndrom och vi har valt att lägga fokus på dessa funktionsnedsätt-
ningar. Ämnet är intressant eftersom vi brinner för att alla barn ska känna gemenskap och 
vara en del av barngruppen. Vi tycker därför att det är viktigt att ha kunskap om hur vi ska 
möjliggöra detta i vårt framtida yrkesliv.  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd med fokus på ADHD och Aspergers syndrom.  

2.1 Frågeställningar 
• Hur upptäcker förskollärare att ett barn är i behov av särskilt stöd? 
• Hur kan förskollärare underlätta i vardagen på förskolan för barn i behov av särskilt 

stöd? 

2.2 Begreppsdefinitioner 
Inkluderande arbetssätt 
Ett förhållningssätt där barn i behov av särskilt stöd kan ingå i grupper och där deras resurser 
tas till vara på (Olsson & Olsson 2013). 
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Funktionsnedsättning 
Barnet har förlorat eller utvecklar inte olika funktioner i kroppen som till exempel förmågan 
att röra sig, intellektet, synen, hörseln och sinnesintrycken. Kroppen fungerar inte som den 
ska (Lagerkvist & Lindgren 2012). Funktionsnedsättning beskrivs på följande vis på Social-
styrelsens hemsida: ”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellek-
tuell funktionsförmåga.” (Socialstyrelsen 2007) 

 
Funktionshinder 
Det är vad barnet inte klarar av i sin dagliga aktivitet utifrån sin funktionsnedsättning (Lager-
kvist & Lindgren 2012). Socialstyrelsens beskriver funktionshinder på följande sätt: ”Funkt-
ionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 
till omgivningen.” (Socialstyrelsen 2007) 

 
Autismspektrum 
Ett samlingsnamn som innefattar autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och autismliknande 
tillstånd (Olsson & Olsson 2013). Autismspektrum utmärks av tre områden vilket är svårig-
heter inom det sociala samspelet, svårigheter i sin kommunikation samt enformiga och avvi-
kande beteenden (Lagerkvist & Lindgren 2012). 
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3. Bakgrund 
Nedan presenteras litteratur och artiklar om barn i behov av särskilt stöd. 
 
Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få en plats i förskolan. Förskolan blir en startpunkt för 
det ständigt pågående lärandet för barn. Lek, lärande, samspel, engagemang och delaktighet är 
viktiga punkter i dagens förskola. För att barn ska få en god start i utbildningssystemet erbju-
der förskolan en verksamhet av lekfullt lärande. I förskolan tillägnar sig barn många sociala 
och kommunikativa kompetenser och utvecklar även sitt självförtroende, sin nyfikenhet och 
sina förmågor (Björck-Åkesson 2014). Barn med fysiska eller psykiska handikapp ska få möj-
lighet att erhålla ett värdigt liv som ska säkerställa barns värdighet, gynna självförtroendet och 
göra det möjligt för barn att delta i samhället. Barn med dessa handikapp ska få kostnadsfritt 
bistånd, som ska säkerställa att dessa barn bland annat får undervisning och utbildning, hälso- 
och sjukvård samt habilitering. De ska även integreras i samhället så mycket som är möjligt 
samt ges möjlighet att utvecklas individuellt (UNICEF 2009).  

3.1 Förskolans styrdokument angående barn i behov av särskilt stöd 
Det är pedagogers skyldighet att ge barn i behov av särskilt stöd i förskolan det stöd barn be-
höver i sin utveckling för att kunna klara av vardagen på förskolan. Det är i första hand för-
skolechefen som ska se till att det ges stöd till barn i behov av sådana. Vårdnadshavare har 
rätt att kunna vara med och påverka utformningen av stödinsatserna som ska sättas in, ifall de 
önskar detta (SFS 2010:800). I Lpfö98 (rev. 2010 s. 5) anges följande: 
  

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 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 möj-
ligt”.  
 

Verksamheten ska utformas så att den passar för alla barn och därför ser den inte ut på samma 
sätt överallt. Stora barngrupper påverkar barn i behov av särskilt stöd och förskolan bör ha 
mindre barngrupper för att ge bästa möjliga utveckling för dessa barn. Det är av stor vikt att 
inte något barn i förskolan ska känna ett utanförskap på grund av att det behöver mer stöd än 
andra barn. Det är viktigt att poängtera förskolans värdegrund, det vill säga att vi alla är olika 
men har samma värde. Det är dessutom viktigt att personalen har kompetens inom det speci-
alpedagogiska området för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose barn i behov av särskilt 
stöd i förskolan (SFS 2010:800). 

3.2 Barns anknytning i förskolan 
Broberg, Hagström och Broberg (2012) anser att för att en anknytningsrelation ska skapas 
krävs att anknytningspersonen tar sig tid och visar lyhördhet för alla barn. Det krävs ett ömse-
sidigt samspel mellan anknytningspersonen och barnen för att relationen ska utvecklas. Peda-
goger behöver finnas där för dem som en fysisk och inkännande känslomässig person. Barn 
som behöver ”tanka trygghet” kan göra detta genom att sätta sig i knät på pedagoger eller röra 
vid dem. Barns anknytningssystem påverkas dock av att vara i en barngrupp med många barn 
eftersom pedagoger inte alltid har tid för samspel med enskilda barn. Den anknytningsrelation 
barn har till pedagoger är inte lika viktig och unik som den de har till sina föräldrar, dock kan 
kvalitén vara ungefär likadan. Då barn vistas på förskolan behöver pedagoger ersätta föräld-
rarna under den tiden och behöver svara på barns behov ungefär som föräldrar hade gjort. Det 
krävs mycket av yngre barn för att knyta an till nya personer, därför knyter de oftast endast an 
till en pedagog i förskolan. Barn kan dock ha goda relationer till de andra pedagogerna och 
kan även rikta anknytningsbeteenden till dem. Pedagoger behöver vara inkännande och arbeta 
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för att alla barn upplever trygghet, omsorg och närhet till minst en av pedagogerna på avdel-
ningen. Detta visar på en god pedagogisk verksamhet som håller en hög kvalité. Förskolan 
behöver vara ett komplement till hemmet där alla barn känner sig trygga.  

3.3 Barn i behov av särskilt stöd 
I en studie gjord i Sverige (Sandberg, Lillkvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund 2010) 
kunde forskarna se att det fanns två olika perspektiv hos personalen på förskolan på definit-
ionen ”barn i behov av särskilt stöd”, dels barnperspektiv och dels organisationsperspektiv. 
Barnperspektivet utgår ifrån barns behov och egenskaper medan ett organisationsperspektiv 
bygger på krav på organisationen. Det var vanligare att ha ett barnperspektiv än ett organisat-
ionsperspektiv. Majoriteten av personalen på förskolan såg att vissa barn hade avvikande be-
teenden, som frångick de typiska beteenden som barn i förskolan normalt har. Personalen 
rapporterade att problemen var relaterade till barns beteende i gruppen och i interaktion med 
andra. Barn måste ses utifrån det sociala sammanhang som han eller hon tillhör och i relation 
till deras vardag snarare än enbart en konsekvens av ett specifikt funktionshinder. En förkla-
ring till resultatet var att förskolepersonalen konstruerade en bild av det ”ideala barnet” som 
passade in i verksamhetens mål och värderingar. Dessa mål och värderingar var delvis base-
rade på samhällets värderingar och grundar sig även delvis på egenskaperna hos de flesta barn 
i verksamheten. Personalens definitioner av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” var rela-
terade både till barns egenskaper samt egenskaperna hos verksamheten, särskilt de sociala 
beteenden som förväntas inom utbildningssammanhang. 
 
För att inkludera barn i behov av särskilt stöd i det sociala samspelet och få dem att fungera i 
förskolans miljö krävs att arbetslaget gör en kartläggning över barn samt miljön i verksamhet-
en för att komma fram till vilka åtgärder som behövs. Olika resurser behöver sättas in bero-
ende på vilken funktionsnedsättning barn har. Det är viktigt att se över barns vardagsmiljö 
och göra en kartläggning tillsammans med föräldrar, förskolepersonal, barnskötare och assi-
stenter, vilka alla har en relation till det barn som är i behov av särskilt stöd. För att dessa barn 
ska få en fungerande vardag på förskolan är det viktigt att alla får medverka vid kartläggning-
en för att bidra med sina kunskaper för att anpassa vardagsmiljön till dessa barn. Människorna 
runt omkring barn i behov av särskilt stöd är kunniga på olika områden. De kan hjälpa till att 
se svårigheter som finns hos dessa barn och komma med rimliga mål för att lösa problemen 
som kan uppstå (Björck-Åkesson 2014). 
 
Föräldrar och den förskolepersonal som är barnet närmast i den dagliga miljön vet hur det 
fungerar i hemmet och på förskolan. Specialpedagoger, psykologer och BVC är några externa 
resurser som med föräldrars och förskolepersonals beskrivningar ge hjälp med resurser och 
verktyg som behövs för att få en fungerande vardagsmiljö för denna grupp av barn. dem. För 
att den sociala miljön ska kunna fungera för alla barn behöver pedagoger se över planeringen 
av aktiviteter och hur barn lär i vardagliga situationer. Det är också viktigt att se hur barn i 
behov av särskilt stöd samverkar med andra barn och vuxna samt hur de blir bemötta. Den 
fysiska miljön innebär hur förskolan är utformad, om det finns olika resurser för att underlätta 
för barn samt hur material är placerat för att väcka nyfikenhet för lek och lärande. Den fysiska 
miljön handlar inte bara om hur förskolan är utformad utan också om hur barn placeras vid till 
exempel en samling och leksituationer i förhållande till andra barn eller vuxna i rummet. Ge-
nom observationer kan förskollärare läsa av barns styrkor och svagheter och med hjälp av 
dessa kan de komma fram till vilken strategi de ska använda för barnen i den dagliga miljön 
(Björck-Åkesson 2014). 
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3.4 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utmärks av att de påverkar hjärnans sätt att hantera 
information. De vanligaste diagnoserna är ADHD, autism och Aspergers syndrom (Jakobsson 
& Nilsson 2011). Det är vanligt att barn kan ha flera av diagnoserna då neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är närbesläktade (Riksförbundet Attention). Barn med dessa diagnoser 
kännetecknas av att de har koncentrationssvårigheter, asociala drag, kommunikationsproblem 
samt svårigheter att samarbeta (Kinge 2014). Det finns olika faktorer som påverkar att barn 
kan få diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Några sådana faktorer är kompli-
kationer under förlossningen samt att barn blir för tidigt födda. Andra riskfaktorer som kan 
öka risken att få en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan uppstå under graviditeten då 
fostret kan få näringsbrist i moderkakan eller en tidig hjärnhinneinflammation. En bra fysisk 
miljö kan göra det lättare, för både barn och anhöriga i barns omgivning, att lära sig leva med 
och hantera symptomen som kommer med diagnoserna. Ifall miljön är mindre bra, kan symp-
tomen bli värre och det kan bli svårt för omgivningen att hantera dessa barn. Miljön som barn 
växer upp i är dock inte en orsak till att de drabbas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning (Riksförbundet Attention). 

3.5 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
ADHD är en utvecklingsstörning som ofta uppstår tidigt under barndomen. Den karakteriseras 
av avvikande utveckling vad gäller uppmärksamhet, hyperaktivitet samt impulsivitet. Barn 
med ADHD är ofta uppe i varv, har svårigheter att lyssna på direkt tilltal, svårt att skilja på 
känslor och fakta, svårt att uppfatta tid samt springer ofta runt och klättrar på saker (Kinge 
2014). Dessa barn har svårt att inte ge utlopp för sin impulsivitet eftersom de ofta låter sig 
kontrolleras av sina handlingsimpulser. De har svårt att relatera sina handlingar till tidigare 
erfarenheter och har därför svårigheter att förstå vilka konsekvenser detta kan medföra. Barn 
med den här typen av diagnos har också bland annat begränsad självmedvetenhet och svårt att 
lära sig av tidigare misstag (Barkley 1996 se Olsson & Olsson 2013). Barn med ADHD har 
även ett sämre filter för att sortera information. Detta kan jämföras med en radio som tar in 
flera stationer på en och samma gång. De har svårt att sortera all information som kommer in, 
eftersom allting kommer in samtidigt. Dessa barn är ofta intelligenta med ett väl utvecklat 
språk. De är ofta trevliga att umgås med ensamma eller i mindre grupper, men kan vara pro-
vocerande i större grupper i en stressig miljö (Kinge 2014). 
 
Barn med ADHD har flyktiga vänskapsförhållanden och byter ofta vänner. De är attraktiva 
lekkompisar eftersom de är kreativa, engagerade och ivriga. De tröttar ut sina kompisar på 
grund av den intensiva aktiviteten, behovet av att styra samt samarbetssvårigheter. Många av 
dessa barn är hjälpsamma och möjligen kan det vara så att det är ett sätt för dem att göra gott, 
då de vet att de har begått misstag eller ”misskött sig”. De vill känna sig uppskattade, om-
tycka och älskade av människor runtomkring sig och känner därför att de får detta genom 
goda gärningar samt genom att vara hjälpsam. Det som dessa barn egentligen behöver är de 
vuxnas absoluta kärlek. De behöver bli sedda för vilka de är och att de vuxna ser helheten hos 
dessa barn, inte enbart deras handlingar. De vuxna behöver förstå dem bättre än de själva gör, 
de behöver vuxnas hjälp för att förstå sig själva bättre. Samtalet och dialogen är oerhört avgö-
rande för barn med ADHD som inte riktigt förstår sig själva samt varför vissa situationer 
ibland blir felaktiga. De vuxna behöver bemöta deras avsikter med handlingen mer än själva 
handlingen i sig. Barns handlingar kan nämligen ha goda avsikter, men saker på vägen kan 
göra att alltihop misslyckas (Kinge 2014).  

3.6 Asperbergs syndrom 
Aspergers syndrom är en diagnos som går under samlingsbegreppet autismspektrum störning-
ar. Aspergers syndrom är en enklare form av autism och barn som har Aspergers syndrom är 
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inte lika inåtvända som barn med autism. Det är svårt att ställa en diagnos på yngre barn ef-
tersom de kriterier som finns inte är anpassade efter dem (Larsson Abbad 2007). Ett barn med 
Aspergers syndrom får oftast inte diagnosen fastställd under sin tid på förskolan utan får van-
ligen diagnosen under skolåren, men ibland förekommer det att ett barn får diagnosen fast-
ställd under sin tid på förskolan (Rye & Hundevadt 1995). Aspergers syndrom används idag 
för att beskriva ett syndrom hos barn med särskilda kontaktsvårigheter, ensidiga intressen och 
tvångsmässiga upprepningar. Dessa barn är känsliga och kan utveckla ångest, tvångshand-
lingar och tvångstankar. Det kan vara svårt för dem att ställas inför förändringar samt att för-
stå och tolka sin omgivning (Olsson & Olsson 2013). Aspergers syndrom karaktäriseras av att 
barn efter tre års ålder har svårigheter i det sociala samspelet, både med kommunikationen 
och det språkliga talet. Dessa svårigheter kvarstår under uppväxten och finns kvar i vuxen 
ålder (Larsson Abbad 2007). Barn med Aspergers syndrom kan uppfattas som känslokalla, 
vilket kan medföra att de har det svårare med det sociala samspelet med andra i sin omgiv-
ning. De kan också verka lillgamla och opersonliga i sitt beteende vilket personer i dessa 
barns omgivning kan bli irriterade över (Hellström 1993).  

3.7 Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
Salamancadeklarationen (2006) anger att barn i behov av särskilt stöd bör inkluderas i den 
vanliga undervisningen. Den integrerade skolan bör utveckla en pedagogik där barn är mitt-
punkten, vilket inkluderar barn med olika former av funktionsnedsättningar och funktionshin-
der. Integrerande skolor kan erbjuda undervisning av en hög kvalitet. Den här typen av skola 
kan även motverka diskriminerande attityder på grund av att det är en välkomnande miljö där 
alla får delta. Undervisningen måste där anpassas efter varje barns behov. Pedagogik, där 
undervisningen utgår ifrån barn, kan hjälpa till att undvika att slösa på resurser samt att för-
störa barns förhoppningar, vilket annars kan bli konsekvenser av undermåliga undervisnings-
sätt. Dessa skolors grundpelare vilar på alla människors rätt att vara olika, men samtidigt lika 
mycket värda.  
 
Ett exempel på hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan kan genomföras 
kan ses i en studie gjord i Singapore (Chong, Yeo, Huan, Tang & Neihart 2011). Detta nya 
sätt innebar att lärandet individualiserades för att alla barn, utifrån sina olika behov, kunde 
inkluderas i barngruppen. Det positiva förhållningssättet startade med att alla inblandade hade 
mål för alla barn i barngruppen som de inblandade upplevde att barnen kunde uppnå. De in-
blandade i studien, terapeuterna och pedagogerna, var kunniga på olika områden och kunde 
dela med sig av sina unika kompetenser till varandra för att uppnå de absolut bästa förutsätt-
ningarna för varje barn. Det blev uppenbart att terapeuterna var viktiga informatörer som de-
lade med sig av sin kunskap till pedagogerna efter att ha arbetat vid sidan av dem, kunskap 
som pedagogerna sedan kunde använda sig av i barngruppen. Det som framkom i undersök-
ningen var att pedagogerna uppnådde en positivare attityd och en önskan om att alla barn 
skulle uppnå framgångar. Slutresultatet av den här studien var att pedagogerna fick ett mer 
positivt förhållningssätt med detta arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. 

I en studie gjord i Turkiet (Akalin, Demir, Sucuoglu, Bakkaloglu & Iscen 2014) ansåg förs-
kollärarna att barn i behov av särskilt stöd skulle utbildas tillsammans med sina kamrater. 
Förskollärarna uppgav att de haft problem att inkludera alla barn i verksamheten eftersom de 
ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att arbeta inkluderande. 
Trots det upplevde de ändå att ett inkluderande arbetssätt var framgångsrikt. De kände sig 
även osäkra på sin förmåga att förebygga och kontrollera beteendeproblem. Förskollärarna 
upplevde att arbetet med att inkludera alla barn var svårt och önskade att de fick lära sig mer 
effektiva strategier för att arbeta på ett inkluderande sätt. I studien uppgav lärarna att de var i 
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behov av utbildning om egenskaperna hos barn i behov av särskilt stöd. De ville lära sig mer 
om beteendestrategier, hur de kunde förebygga problem och konflikter samt om bedömning 
av barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna uppgav också att de behövde erfarenhet samt 
stöd för att utveckla individuella undervisningsplaner för barn. För att inkludering i förskolan 
ska lyckas ansåg förskollärarna att de behöver utrustas med stödsystem, en lämplig miljö och 
ändamålsenliga lärarutbildningar. Dessa lärarutbildningar bör stödja lärare genom att skapa 
positiva attityder, ge dem lämpliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter som de kan tänkas 
behöva. 

3.8 Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd 
Barn som ofta begår misstag och gör människor i sin omgivning besvikna behöver mer än 
andra få höra att de är omtyckta. Dessa barn har ett större behov av att få bekräftelse. De 
vuxna behöver därför visa dessa barn att de är omtyckta, att de bryr sig om dem samt ser de-
ras egentligen goda intentioner. Barn som ofta begår misstag och gör en besviken utsätts för 
ständigt tjatande, tillrättavisningar samt påpekanden från människor runt omkring. Detta tjat 
och den kritik som dessa barn utsätts för skapar en känsla av irritation och besvikelse hos för-
skollärare som de kan ha svårigheter att handskas med. Detta är dock destruktivt för barns 
självförtroende och kan förstöra samspelet mellan vuxna och barn (Kadesjö 2008). Barns de-
struktiva bild av sig själva är något som pedagoger måste försöka hjälpa barn att ändra på. Det 
handlar om att vara nära barn i leken och att ge dem kroppslig kontakt i form av kramar och 
närhet för att bygga upp den trygga kontakt som de behöver. Pedagogers närhet till barn kan 
hjälpa dem att stärkas positivt och ge dem förtroende att utföra olika uppgifter samt stärka 
deras egen självbild (Hellström 1993). Att säga till barn då de gör fel i en situation kan få dem 
att sluta för stunden, men är inte alltid så effektivt. Barn vet inte hur de ska göra istället och 
då har inte tillsägelsen heller någon inverkan på deras framtida beteende. Om de vuxna istället 
uppmuntrar och ger positiv förstärkning av det önskvärda beteendet så påverkar det barn på 
ett positivt och effektivt sätt. För att uppnå det positiva förhållningssättet med beröm och 
uppmuntran, istället för tjat och kritik, måste de vuxna ta reda på barns svårigheter och vad 
som är möjligt för dem att klara av (Kadesjö 2008). Det är viktigt att pedagoger anpassar sitt 
beteende och tänker efter hur de talar till barn i behov av särskilt stöd för att undvika missför-
stånd där ilska och aggressioner kan uppstå (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann 
2003). En av de viktigaste uppgifterna en förskollärare har är att ge tydliga och avgränsade 
uppgifter som är enkla för barn att få grepp om. Barn behöver uppleva att det är lagom utma-
nande på en inte alltför hög nivå. Då de vuxna förstår barns svårigheter kan de också ställa 
rimliga krav samt ge dem uppgifter som de kan klara av (Kadesjö 2008).  
 
Barn i behov av särskilt stöd i vardagen behöver direkt återkoppling på sina handlingar. Peda-
goger behöver berömma barn när de exempelvis leker koncentrerat, vilket pedagoger dock 
kan uppleva som konstlat. Pedagoger tycker att det är en självklarhet att barn ska klara det, 
eftersom alla andra barn gör det. Här behövs förståelse från pedagoger för att dessa annars 
okoncentrerade barn har övervunnit en grundläggande svårighet hos sig själva. Pedagoger kan 
då inse att detta är värt att uppmuntra och ge beröm för, men om det går tid mellan handling 
och beröm har dessa barn svårt att koppla samman dessa två (Kadesjö 2008). 
 
Barn i behov av särskilt stöd behöver vuxna som sätter tydliga gränser för barn som väsnas 
och bråkar. Handgripliga gränssättningar fungerar ofta bättre för de här barnen än vad ord och 
förmaningar gör. Det kan exempelvis handla om att de vuxna handgripligen behöver lyfta bort 
barn från situationen. Det är därför viktigt att vuxna finns i närheten av dessa barn för att 
kunna gripa in direkt. Det kan innebära att de vuxna behöver se när något håller på att hända 
och försöka ligga steget före hela tiden för att förebygga olyckor. De vuxna behöver med 
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andra ord vara både en kontrollant, en broms och ett stödhjul, något dessa barn ännu saknar. 
De behöver vuxna som är tydliga, konsekventa och rättvisa samt goda förebilder för dem 
(Hellström 1993). Även i Lpfö 98 (rev. 2010 s. 4) anges att ”Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” Det är ofta i gruppkonstellationer som 
barnens kontrollsystem fungerar mindre bra och det är därför en god idé att noga reflektera 
över i vilka situationer som de fungerar i (Hellström 1993). För att inkludera barn i behov av 
särskilt stöd i verksamheten behöver arbetslaget planera verksamheten så att det är anpassat 
för alla barn. Arbetslaget behöver även tänka igenom vilka aktiviteter som dessa barn inte 
behöver vara med på. Frågor som kan vara bra att ställa sig är ifall aktiviteterna är lämpliga 
för alla barn utifrån deras förutsättningar och om en vuxen behöver närvara (Kadesjö 2008).  

3.9 Struktur i vardagen 
För barn med koncentrationssvårigheter är struktur och rytm i vardagen väsentligt. Det är 
vuxnas uppgift att ge barn detta, annars kommer de att misslyckas även om situationerna åter-
kommer dagligen. Struktur i vardagen kan exempelvis innebära att de vuxna sitter bredvid 
barn vid måltiden för att finnas där som ett stöd. De vuxna kan behöva styra barns uppmärk-
samhet till den aktuella situationen samt till det som kommer härnäst för att förbereda dem. 
Som vuxen är det viktigt att finnas där som praktisk hjälp, eftersom det ibland kan fungera 
bättre än tillsägelser. Praktisk hjälp kan exempelvis innebära att stödja barn i att förstå vems 
tur det är att tala. Då barn blir stressade i vissa situationer kan det vara en god idé att exem-
pelvis lägga en hand på axeln eller stödja deras händer då en smörgås ska smöras (Kadesjö 
2008). Som förskollärare är det viktig att kunna sätta gränser, ha tydligt struktur och stabila 
rutiner i verksamheten för att klara av situationer som kan uppstå då det till exempel inte alltid 
blir så rättvist. Ett exempel kan vara då ett barn får fördelar eller slipper göra något som inte 
ett annat barn får. Pedagoger bör tänka på hur regler utformas och hur man klargör dessa för 
barn med ADHD och Aspergers syndrom för att de ska förstå och kunna förhålla sig till dem 
(Olsson & Olsson 2013).  
 
Struktur är en hjälp för att skapa sig en förståelse för vad som händer i sin omvärld. En viktig 
aspekt är att hjälpa barn med att förstå vad som ska göras, var och när det ska hända, med 
vem det ska hända med och framförallt att förklara vad som ska hända efteråt (Beckman, Kär-
nevik Måbrink & Schaumann 2003). Vidare kan struktur förklaras i att ha en tydlig kommu-
nikation till barn i verksamheten och förklara hur länge olika aktiviteter pågår och vilka som 
ska delta. Strukturen hjälper osäkra barn att få ett perspektiv till förloppet vid ett tillfälle eller 
en handling (Olsson & Olsson 2013). Pedagoger i förskolan har stor nytta av att använda sig 
av scheman för att strukturera upp tiden och vad som kommer hända över dagen. Ett schema 
kan utformas med exempelvis bilder, både bilder och ord, bara ord eller konkreta saker. För 
yngre barn kan konkreta saker vara bra att använda sig av för att symbolisera exempelvis en 
samling. När det kommer till äldre barn i förskolan är scheman med bilder och ord bra som ett 
stöd i arbetet (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann 2003). För barn med ADHD och 
Aspergers syndrom är det viktigt att göra tillvaron och aktiviteterna tydliga och förbereda 
dem för förändringar, scheman med bilder kan vara ett bra verktyg att använda sig av. I för-
skolans verksamhet kan miljön för barn med Aspergers syndrom ge många intryck som lätt 
kan få dem att bli oroliga, vilket kan visa sig i deras beteenden. Det är därför viktigt att infor-
mera dessa barn vid förändringar på förskolan. Den fria leken och ostrukturerade aktiviteter 
kan lätt leda till konflikter för barn med Aspergers syndrom, därför bör pedagoger finnas i 
närheten för att ordna upp leken i en mer ordnad form (Olsson & Olsson 2013). Kadesjö 
(2008) menar att förskollärares roll är att se till att barn ibland stannar upp och funderar på 
vad det är som ska göras och hur de ska göra för att klara av det. Förskollärare ska inte gå in 
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och styra hur leken eller aktiviteten ska gå till genom att förklara hur barn ska göra. Förskollä-
rare bör i stället använda sig av tydlighet och struktur för att öka barns kunnande att kontrol-
lera sin lek själv.  
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4. Teoretisk utgångspunkt  
 
Anknytningsteorin valdes till studien eftersom vi upplever att barn i behov av särskilt stöd 
behöver kunna knyta an till någon av pedagogerna på förskolan. Detta för att de ska känna sig 
trygga, få vardagen att fungera samt för att de ska ha någon att vända sig till då stöd, närhet 
eller trygghet behövs.  
 
John Bowlby (Broberg, Hagström & Broberg, 2012) utformade anknytningsteorin, som inne-
bär att barn är beroende av sina föräldrar för att kunna utvecklas positivt och bli välmående. 
Anknytning handlar om det emotionella band som utvecklas mellan barn och dess anknyt-
ningsperson. Anknytningsteorin bestod från början av ett fokus på modern och barnet och hur 
anknytningen mellan dem utvecklades, men har med tiden förändrats. Detta genom att alla 
vuxna människor kan knyta an till ett barn utan att vara biologisk förälder. Broberg, Hagström 
och Broberg (2012) har använt sig av Bowlbys teori i sina studier kring pedagogers anknyt-
ning till barn i förskolan. Enligt anknytningsteorin är föräldrar barns fundamentala anknyt-
ningspersoner. En pedagog i förskolan kan fungera som anknytningsperson då föräldrarna inte 
är närvarande. Anknytningspersonen behöver vara tröstande, kunna ge omsorg och skydd till 
barn. Barn behöver känna trygghet och tillit till anknytningspersonen då barnet behöver detta. 
Anknytningspersonen behöver vara en trygg bas och säker hamn. Barn utforskar omvärlden 
och behöver en säker hamn dit de kan återvända ifall fara uppstår eller om de behöver ”tanka 
trygghet” för att kunna fortsätta utforska.  
 
Alla barn har samma elementära behov av närhet, trygghet och utforskande. Alla barn är dock 
olika, vilket påverkar hur de upplever förskolan. Vissa barn är blyga och försiktiga medan 
andra barn är motoriskt aktiva. Några barn visar tydliga känsloreaktioner och några är stabila 
och sociala. Pedagoger som har kunskap om barns olika temperament kan ha lättare att han-
tera olika situationer i förskolan. Det finns ingen anledning att ändra ett barns temperament, 
det handlar mer om att förstå varför barn reagerar som de gör i olika situationer. Barn som är 
blyga och socialt tillbakadragna kan skapa oro hos pedagoger i förskolan. Barn med häftigt 
temperament har mycket att vinna på att pedagoger ser och förstår dem. Dessa barn kan, med 
hjälp av pedagoger, uppnå självkännedom och lära sig hantera sitt temperament. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att inte skuldbelägga dessa barn för att de exempelvis har svårt att sitta 
still (Broberg, Hagström & Broberg 2012). 
 
Det kan vara en god idé att strukturera upp vardagen för dessa barn med häftigt temperament 
med tydlighet och förberedelse. Det kan exempelvis handla om hur barn placeras i samlingen 
och hur barn förbereds för aktiviteter och förändringar. Barn som har svårt att anpassa sig till 
förskolemiljön behöver mer stöd från pedagoger. Pedagoger behöver bli medvetna om barns 
olika behov och kan utifrån detta planera och handla långsiktigt. Pedagoger behöver vara ly-
hörda och stöttande, vilket kan hjälpa dessa barn att exempelvis styra sina impulser och käns-
lor samt att göra sådant de tidigare varit rädda för. Barn som får stöd från vuxna då de närmar 
sig något svårt, kan lära sig att klara av saker genom upprepade positiva erfarenheter. Detta 
bidrar även till att de känner sig säkrare till nästa gång de provar något (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012).  
 
Den fysiska miljön har stor betydelse för barns lärande. Barn har exempelvis lättare att kon-
centrera sig och samspela i mindre grupper. Förskolans lokaler behöver därför anpassas till 
barn olika behov av lek, trygghet och utveckling. Även en tydlig rytm i vardagen är viktigt för 
barn. Då rytmen är återkommande varje dag vet alla barn vad som händer och kan därmed 
förbereda sig för övergångarna som sker under dagen. Till början behöver de pedagogers 
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hjälp, men med tiden klarar de flesta barn detta själva. Samlingen är ett moment där olika 
behov hos barn bör tas hänsyn till. För att barn ska kunna ta till sig samlingen behöver de veta 
att det finns närvarande vuxna, veta vart deras plats i samlingen är samt att samlingen inte 
bjuder på något alltför överraskande. Pedagoger behöver därför diskutera sinsemellan för att 
samlingen ska bli trygg, intressant och rolig (Broberg, Hagström & Broberg 2012).   
 
  



	
	

13	

5. Metod 
Nedan beskrivs hur vi har gått tillväga i vår studie.  

5.1 Vetenskapsteoretisk anknytning 
Vetenskapsteori brukar delas in i två huvudinriktningar; hermeneutik och positivism. Den 
kvalitativa metoden som vi valde att använda oss av är en vetenskaplig hermeneutisk metod, 
vilket innebär att tolkningar och djupare förståelse ligger i fokus (Starrin & Svensson, 1994). 
Vi har använt oss av det hermeneutiska synsättet i studien eftersom det handlar om att tolka 
och förstå förskollärares arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd med fokus på ADHD 
och Aspergers syndrom. Hermeneutik är en tolkningslära där forskaren försöker förstå förut-
sättningarna för människor. Hermeneutiken används när forskaren vill förstå hur människor 
uppfattar någon del av verkligheten, eftersom verkligheten är subjektiv.  

5.2 Kvalitativ metod: Intervju 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd 
genom intervju som metod. Eftersom vi ville komma åt förskollärares upplevelser, tolkningar 
och erfarenhet så föll valet på kvalitativ metod, med intervju som redskap. Kvalitativ metod 
handlar om att tolka och förstå respondentens upplevelser och tankesätt. Trost (2010) menar 
att valet av metod är beroende av vilket syfte du har valt att undersöka. Kvalitativ metod arbe-
tar med beskrivande ord för att förklara respondentens livsvärld och genom frågor bjuds det in 
till samtal. Intervjufrågorna i studien skapades genom diskussion. Intervjufrågorna utgick från 
studiens syfte och frågeställningar och skapades genom gemensam diskussion (bilaga 2). 
Lantz (2013) menar att intervjufrågor används för att ta reda på andra människors uppfatt-
ningar i ett specifikt ämne och genom att ställa följdfrågor till respondenten under intervjun 
kan forskaren få en större uppfattning kring svaren som ges. Intervjuer kan gå tillväga på 
olika sätt och ett sätt är då forskaren ställer öppna frågor, vilket vi använde oss av i studien. 
Vidare menar författaren att då öppna frågor ställs ges det möjlighet för respondenten att re-
dogöra och förklara sina svar. 

5.3 Urval 
Vi valde att fokusera på förskollärares arbetssätt och därför intervjuade vi fyra förskollärare 
på två olika förskolor, i två olika kommuner. Dessa arbetar med barn från ett till fem års ålder. 
Anledningen till att vi intervjuade förskollärare var för att ta reda på hur de lägger upp sitt 
arbete i förskolan för att integrera barn i behov av särskilt stöd med fokus på diagnoserna 
ADHD och Aspergers syndrom. Följande namn är fingerade för att respondenterna ska förbli 
anonyma. Den första förskolläraren som intervjuades, Sara, har arbetat inom förskolans verk-
samhet i 25 år och har förskollärarutbildning och montessoriutbildning. Den andra förskollä-
raren, Linda, har arbetat inom förskolans verksamhet i 26 år och har utbildning som barnskö-
tare, förskollärare, montessorilärare och har dessutom en rytmisk rörelseutbildning. Den 
tredje förskolläraren som intervjuades, Louise, har arbetat inom förskolans verksamhet i 16 
år, varav ett och ett halvt år som utbildad förskollärare. Den fjärde förskolläraren som inter-
vjuades, Anna, har arbetat i 11 år som förskollärare och 16 år sammanlagt inom förskolans 
verksamhet.  

5.4 Genomförande 
Under intervjuerna spelades samtalen in med hjälp av telefoner för att inte förlora informat-
ion. För att inte någon information skall gå förlorad under en intervju menar Kihlstöm (2007) 
att det är en bra metod att använda sig av ljudinspelning, som är bättre än att enbart anteckna 
det respondenten berättar. Ljudinspelning möjliggör för forskaren att lyssna på intervjun flera 
gånger och på så sätt få med allt som respondenten berättar. Intervjuerna ägde rum på försko-
lan där förskollärarna arbetade, i en miljö där de kände sig bekväma. Under intervjuerna valde 
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vi att inte delta båda två, då vi själva upplever det som en obekväm situation eftersom respon-
denten kan hamna i ett underläge. Vi gjorde därför två intervjuer var. Intervjun beräknades ta 
maximalt 30 minuter, eftersom vi vet att det är svårt för förskollärare att lämna verksamheten 
en längre stund. Tre av intervjuerna tog 20 minuter och en intervju tog 40 minuter, 10 minuter 
längre än vad som var sagt. Detta bad vi om ursäkt för, men förskolläraren ansåg att det var 
okej eftersom det var hon som hade mycket att berätta.  

5.5 Analys och databearbetning 
Vi transkriberade intervjuerna som genomförts var för sig och träffades sedan för att analy-
sera de fyra intervjuerna tillsammans. Intervjuerna bearbetades flera gånger för att få fram det 
viktiga av det som sagts. Transkriberingarna bearbetades fråga för fråga för att få fram nyck-
elord och koder som hörde samman med vårt syfte och våra frågeställningar. Kodningen fort-
satte då intervjuerna analyserades för att hitta likheter och skillnader i pedagogernas utsagor. 
Vi använde oss av öppen kodningen där ord och meningar markerades, vilka kunde läggas 
under olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2009).  
 
Då analys av transkriberingar sker är färgpennor ett bra verktyg att använda sig av för att 
markera ord och meningar. Det gör det lättare att se vad som hör ihop i texten (Malmqvist 
2010). Vi använde färgkodning och gav varje likhet i utsagorna gemensam färg. Ord och me-
ningar markerades för att se mönster och få en struktur i analysarbete. Genom att vi läste och 
strök under ord och meningar med färger kunde vi lättare se att respondenternas uppfattningar 
inom ett visst område inte enbart förekom under en viss fråga utan att samma svar kunde åter-
komma under flera frågor. Förskollärarnas liknande utsagor delades in i kategorier som till 
sist blev rubriker i resultatdelen. Kategorierna vi fann har vi satt i relation till anknytningsteo-
rin. Kategorierna som används i resultatet är: ”tydlighet och struktur i vardagen”, ”förskolans 
miljö”, ” hur förskollärare upptäcker barn i behov av särskilt stöd” samt ”självkänsla”. Rubri-
ken ”tydlighet och struktur” hämtade vi från Broberg, Hagström och Broberg (2012) då de 
menar att alla barn behöver struktur i vardagen, särskilt barn med svårt temperament. Rubri-
ken som handlar om förskolans miljö hämtades också från Broberg, Hagström och Broberg 
(2012) då de redogör för att den fysiska miljön har betydelse för alla barns lärande och att 
miljön bör anpassas till alla barns olika behov av lek, trygghet och lärande. Den tredje rubri-
ken som skapades handlar om hur förskollärare upptäcker att ett barn är i behov av särskilt 
stöd. Vi ansåg att vi kunde koppla rubriken till anknytningsteorin eftersom pedagoger i för-
skolan är viktiga anknytningspersoner då föräldrarna exempelvis behöver arbeta eller studera. 
Många barn vistas många timmar på förskolan vilket gör att pedagogerna lär känna sina barn i 
barngruppen och kan på så sätt upptäcka ifall något barn behöver extra stöd i vardagen. 
Den sista rubriken, ”självkännedom”, skapades utifrån att barn behöver hjälp av sina pedago-
ger för att exempelvis uppnå självkänsla samt lära sig hantera sitt temperament för att fungera 
i vardagen.  

5.6 Forskningsetik 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna om forskningens syfte och 
deltagarna ska också upplysas om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan om så önskas. Informationskravet uppfylldes då vi meddelade deltagarna syftet 
med studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver ha samtycke från deltagarna och 
att de har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi förklarade för de medverkande att delta-
gandet är frivilligt och att de när som helst under sin medverkan hade rätt att avbryta inter-
vjun. Deltagarna upplyste både muntligt och i ett missivbrev (se bilaga 1) om att uppgifterna 
om dem är anonyma. De namn som används i studien är fingerade, vi tog således hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet beaktades då vi använde det insamlade materialet 
endast i studien och de inspelade intervjuerna raderades efter studiens godkännande. Nyttjan-
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dekravet innebär dessutom att respondenterna meddelades att studien kommer att finnas på 
Högskolan i Borås databas för uppsatser (Vetenskapsrådet 2002). 

5.7 Tillförlitlighet och giltighet 
Validitet innebär att det som forskaren tänkt undersöka har blivit undersökt (Stukát 2011). 
Under arbetets gång har syfte och frågeställningar legat till grund för att se till att det ville 
undersöka blev undersökt. Kihlström (2007) anger att det är vanligt att använda sig av citat 
för att stärka trovärdigheten hos läsaren. Validitet har visats i studien i resultatdelen då vi an-
vänt oss av citat som visar tydliga kopplingar till syftet, och genom detta ökar det trovärdig-
heten för läsaren. Vidare förklarar Kihlström (2007) att det som beskrivs i resultatet ska 
kunna kommuniceras av andra som läser redogörelsen för att öka validiteten.  
 
Reliabilitet innebär att undersökningen är beprövad och därför trovärdig. Tillvägagångssättet 
ska beskrivas noggrant för att undersökningen ska kunna upprepas av någon annan, vilket 
höjer undersökningens reliabilitet. För att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt är 
det viktigt att vara vaken för respondenternas dagsform, vilket kan påverka svaren på frå-
gorna. Det kan vara svårt att få en hög reliabilitet då en kvalitativ studie genomförs eftersom 
forskarens egna tolkningar och förståelser kan påverka analysen och resultaten (Denscombe 
2009). För att få så trovärdiga resultat som möjligt genomfördes därför intervjuerna på två 
olika förskolor med fyra förskollärare. Kvale och Brinkman (2009) menar att det kan före-
komma brister i reliabiliteten då det inte är samma forskare vid alla intervjuer. Vi valde att 
intervjua två förskollärare var och inte närvara vid varandras intervjuer, vilket kan göra att 
studien tillförlitlighet sänks. Dock ställdes samma huvudfrågor efter en gemensam intervju-
mall men följdfrågor som uppkom vid intervjuerna blev olika.  
 
  



	
	

16	

6. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av våra intervjuer. Namnen som används nedan är finge-
rade.  

6.1 Förskolans miljö 
Anna pratade om att barn i behov av särskilt stöd saknar filter och att det därför kan vara 
stressande för dem i en miljö där det finns för mycket material, för många saker på väggarna 
och många aktiviteter att välja mellan. Hon menade att miljön behöver ses över och att det är 
viktigt att plocka undan material när det inte används samt att skapa en ordnad miljö vid situ-
ationer som ofta är ganska stressfyllda, som exempelvis hallsituationen. 
 

”De här barnen har ju inget filter, de behöver oss som filter, vi behöver fixa så 
att deras miljö fungerar, deras vistelsemiljö fungerar för dem också.” - Louise 

 
Louise berättade att när de har provat att skala bort intryck så brukar det ske en omedelbar 
förbättring hos dessa barn. Med att skala bort, menade hon, att ta ner saker som hänger på 
väggar och att ta undan leksaker så det inte blir för plottrigt. Sara berättade även hon om att 
miljön är en viktig del i det här arbetet. På hennes arbetsplats var de väldigt öppna för att för-
ändra i miljön om de märker att det inte fungerar för barnen. Linda beskrev att de kan ha rum 
i rummen eftersom de haft barn som behövt vara för sig själva. Sara fortsatte med att berätta 
att de diskuterar i arbetslaget om det är något som inte fungerar för att försöka underlätta för 
att det inte blir jobbigt för barnet ifråga. Anna pratade om att hon anser att det är viktigt att 
alla i arbetslaget har en öppen kommunikation sinsemellan om vad de tycker är betydelsefullt. 
Hon fortsatte berätta om att arbetslaget bör diskutera hur kravfylld verksamheten ska vara, när 
den ska vara kravfylld och när den inte ska vara det. Det är också betydelsefullt att ha en sam-
syn i arbetslaget vad gäller barnsyn så att det skapas bra förutsättningar för barnet genom en 
gemensam grundsyn. På så sätt blir också barnet bekvämt i förväntningarna då förväntningar-
na ser lika ut från alla i arbetslaget, menade hon. 

6.2 Tydlighet och struktur i vardagen 
Tre av fyra förskollärare berättade att det är av stor vikt att använda sig av en tydlig struktur i 
vardagen för barn i behov av särskilt stöd. En sådan struktur kan vara ett schema med bilder 
över hur dagen ser ut. Förskollärarna beskrev att barn i behov av särskilt stöd kan bli osäkra 
ifall de inte vet vad som kommer att hända under dagen och att ett sådant bildschema kan 
hjälpa de att bli bekväma i sin vardag. Anna nämnde även att det är viktigt att berätta för bar-
nen vad som kommer att hända härnäst.  
 

”I kombination med det bildstödet att man arbetar förberedande, att man hela 
tiden talar om att när man är i en aktivitet och den lider mot sitt slut, att man ta-
lar om att sen när vi är färdiga här, om en liten liten stund, så ska vi… så berät-
tar man det redan då.” - Anna 

 
Linda berättade även att det är jätteviktigt att man är rak i sin kommunikation och att inte an-
vända sig av för mycket ord till de här barnen. Hon berättade även att de ibland kan behöva 
lyfta bort barnen ifrån en situation. Sara menade att de här barnen har det svårt och att man 
behöver formulera sig på ett annorlunda sätt till dem. Hon berättade vidare att det märks att 
det skiljer sig lite och för att nå dem här barnen behöver man uttrycka sig på ett annat sätt. 
Anna redogjorde för att de här barnen får extra mycket kontakt med en vuxen. Hon ansåg att 
de ofta behöver en extra person i arbetslaget för att kunna lägga upp arbetet på ett bra sätt för 
att tillgodose barnens behov. Även Louise tyckte att det behövdes en extra person i arbetsla-
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get eftersom det är ett väldigt krävande arbete. Hon menade att de här barnen ofta är väldigt 
intryckskänsliga och att det just i förskolan finns massvis med intryck genom varje sinne. 
Sara framställde också att de fick verktyg utifrån, från specialpedagogiska myndigheter där 
det arbetar specialpedagoger och psykologer. Hon berättade att specialpedagogerna och psy-
kologerna kom ut till dem när pedagogerna hade situationer som de behövde ha hjälp med. 
 

”… inte för att studera barnen utan delge oss kunskap hur vi skulle se och be-
möta barnen.” - Sara 

 
Sara upplevde dock att de fick för mycket hjälp utifrån och kände att de behövde landa i de 
verktygen de fått av specialpedagoger och psykologer och använda sig av dessa när de nu 
hade fått ”kött på benen”. Hon menade att man måste jobba praktiskt för att lära sig bemöta 
barn i behov av särskilt stöd eftersom de är olika. Att jobba praktiskt menade hon var att man 
fick testa och prova hur man skulle hantera olika dilemman och underlätta i vardagen. Anna 
nämnde även hon att de får hjälp av ett barnhälsoteam i enheten som består av specialpeda-
gog, psykolog, logoped samt rektorer. Hon menade att hjälpen finns nära till hands när de 
behöver stöd i arbetet. Dock nämnde hon dessutom att, när det gäller det fysiska stödet i form 
av extra personal, så finns det alltid mer att önska. Det finns mycket att önska vad gäller vem 
resurspersonen är och att få fler timmar för denne, eftersom hon menade att det nu inte är till-
räckligt. Hon trodde att det berodde på att det är ekonomin som styr snarare än barnens behov.  

6.3 Hur förskollärare upptäcker barn i behov av särskilt stöd  
Sara upplevde att det i relativt tidig ålder går att se om ett barn är i behov av särskilt stöd men 
att det är svårare att se det innan barnet fyllt tre år. Anna pratade om att det syns tydligt att ett 
barn är i behov av särskilt stöd samt att det visar sig oftast då barnet är mellan tre till fem år. 
Linda och Louise berättade att de har träffat barn som de både tror och vet har fått en diagnos 
efter förskolans tid.  
 

”Ehm, så i vissa fall så syns det ju väldigt tydligt och det är ju när de kommer upp 
i den lite äldre åldern då, de är ju fortfarande inte gamla då, men liksom fyra till, 
3-5 då om man säger” - Anna 

 
Louise pratade om att barn i behov av särskilt stöd är väldigt intryckskänslig, de står inte ut 
med för mycket ljud, för mycket ljus och för mycket folk. De kan vara väldigt utåtagerande 
och slåss. Sara menade också att när barnen inte förstår så mynnar detta ofta ut i konflikter 
barn emellan och även konflikter mellan barn och vuxna. Linda beskrev olika beteenden hos 
barn som kan visa på att de kan ha en diagnos.  
 

”Det kan vara talet, det kan vara motoriken, det kan vara den sociala kontakten, 
det kan vara att de är stökiga och egentligen tvärt om också, att de är låga, eller 
inåtvända.” - Linda 

 
Anna redogjorde för att de här barnen ofta har svårt att hålla energin och motivationen uppe 
vid övergångar mellan aktiviteter. Hon menade att det går fort för det här barnet och ibland 
kan det hända att barnet krockar in i sina kompisar eftersom hen inte alltid stannar och tittar. 
Barnet kan bli väldigt argt och börja vråla på sina kompisar.  
 

”För att man har inte förmågan att stoppa impulserna och impulserna är så 
starka och känslan som följer med impulsen är också stark.” - Anna 
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Hon menade att barn i behov av särskilt stöd är ganska snabba och att impulskontrollen inte 
var särskilt hög hos de här barnen. 

6.4 Självkännedom 
Sara beskrev att hon tycker att det är viktigt att bemöta barnen där de är och att inte utsätta 
dem för alltför stora utmaningar så att det blir destruktivt och de misslyckas. Hon fortsatte 
förklara att det kan uppkomma situationer som gör att det blir konflikter, vilket kan få dem att 
känna sig misslyckade. Då är det viktigt att hjälpa dem bygga upp en självkänsla och att få 
dem att känna sig värdefulla för dem de är. Även Louise pratade om att de här barnen ofta har 
dålig självkänsla eftersom de misslyckas mycket i sociala sammanhang och under sitt korta 
liv har fått mycket skäll av vuxna.  
 

”Att de barnen får känna att de lyckas, att deras självbild blir positiv.” - Louise 
 
Sara beskrev att de ibland måste ta det barnet som är i behov av särskilt stöd åt sidan för att 
det ska bli mer positivt för honom eller henne. Hon kände ganska starkt att alla barn inte be-
höver göra allting samtidigt utan att det ska vara individuellt. Det här beskrev även Louise, 
som menar att man inte håller för hårt på principen att alla måste vara med på varje samling. 
Barn med särskilda behov behöver inte alltid vara med, eftersom det sällan faller väl ut.  
 

”Det gäller att förekomma situationer som man vet att barnet inte fungerar så bra i 
och låta barnet få göra något annat som i stället fungerar.” - Sara 

 
Louise menade att barnet inte alltid kan vara tillsammans med så många barn samtidigt. 
Ibland kanske inte barnet orkar vara tillsammans med något barn alls. Barnet kan då behöva 
vara med en vuxen och bara få vila sig, och återhämta sig, som hon kallar det. Detta kan dock 
vara svårt att klara ut om inte arbetslaget har en extra person som kan axla det ansvaret, me-
nade hon. Linda berättade även hon om att barn ibland har haft ett behov av att få gå undan 
och vara för sig själv. De skapade då en egen hörna till det här barnet dit det kunde få gå och 
jobba för sig själv. Hon fortsatte även att berätta om att de ska skapa en hörna där det är okej 
att vara arg samt en ”kärlekshörna”, där det ska vara lite gulligt med hjärtan och så. Till ”arg-
hörnan” ska barnen få gå ifall de känner sig arga, istället för att de ska ge sig på ett annat barn. 
Även Sara beskrev att barnen kan få gå till ”arghörnan” och bli arga själva istället för att bli 
arga på någon kompis eller vuxen. I ”arghörnan” ska det finnas böcker och musik som ska 
hjälpa till att lugna barnen. Hon berättade även om ”kärlekshörnan” där det ska vara mycket 
värme och kärlek. 
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7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultat i relation till frågeställningar, inledande litteratur och teoretisk ram. 

7.1.2 Hur upptäcker förskollärare att ett barn är i behov av särskilt stöd? 
Förskollärarna tyckte att det är svårt att bedöma om ett barn har ADHD eller Aspergers 
syndrom innan tre års ålder. Efter barnet fyllt tre år menade de att det finns tecken såsom då-
ligt tal, sent utvecklad motorik och svårigheter med sociala kontakter som kan göra att de 
misstänker en diagnos. De har svårt att hantera och förstå situationer som uppkommer och det 
resulterar i konflikter i omgivningen. Barn med Aspergers syndrom kan ha svårt för det språk-
liga talet (Larsson Abbad, 2007) vilket även Olsson och Olsson (2013) belyser då de nämner 
att barn kan ha svårt att förstå och tolka sin omgivning. En av förskollärarna påpekade att 
barn med ADHD är snabba och inte stannar upp, vilket kan leda till konflikter mellan barnen 
på förskolan. Barnets impulskontroll kunde vara dåligt, vilket ofta kunde resultera i skrik och 
ilska på personer i omgivningen. Detta beteende överensstämmer med den beskrivning som 
givits av Kinge (2014) som betonar att barn med ADHD är hyperaktiva och impulsiva. Enligt 
Rye och Hundevadt (1995) är det ovanligt att barn får en diagnos fastställd under förskolepe-
rioden. Detta stämmer väl med pedagogernas berättelser om att vissa beteenden kan synas i 
relativt tidig ålder, dock inte innan barnet fyllt tre år. En anledning till detta kan vara att krite-
rierna för diagnosen inte är anpassade för yngre barn (Larsson Abbad 2007). Diagnoserna 
utgår ofta ifrån avvikelser i det sociala samspelet vilket kan märkas hos barn med ADHD då 
de ofta byter vänner (Kinge 2014). I den svenska studien (Sandberg, m.fl., 2010) uppgav för-
skolepersonalen att vissa barn hade beteenden som frångick de typiska beteende barn i försko-
lan har. En förklaring till det kan vara att förskolepersonal konstruerade en bild av det ”ideala 
barnet” som skulle passa in i verksamhetens mål och värderingar. Pedagoger i förskolan utgör 
starten för barns skolgång och sätter prägel på hur barn upplever att det är senare i skolan. Vi 
upplever det relativt vanligt att pedagoger tänker på detta som beskrivits i resultatet ovan. Vi 
har fått uppfattningen att vissa pedagoger har en tendens att ha förutfattade meningar så fort 
ett barn skiljer sig från normen, vilket även pedagogerna uttrycker i intervjuerna då de säger 
att det är svårt att se på ett barn utvändigt om det har en diagnos. 
 
Två av förskollärarna var överens om att barn i behov av särskilt stöd hade det svårt att han-
tera för många intryck. Detta stämmer överens med det Kinge (2014) beskriver om barn med 
ADHD, de har ett försämrat filter för sortering av information vilket kan göra det svårt för 
dem att sortera all information som tränger sig på i olika miljöer. Vidare berättade förskollä-
rarna att dessa barn lättare hamnade i konflikter eftersom de har svårare att förstå sin omgiv-
ning än ett barn som inte är i behov av särskilt stöd. Det har i många fall senare visat sig att 
dessa barn haft någon av diagnoserna ADHD eller Aspergers syndrom. Barn med Aspergers 
syndrom kan lätt bli oroliga ifall det finns för mycket intryck i förskolans miljö. En viktig 
uppgift för pedagoger är därför att informera dessa barn innan en förändring ska ske (Olsson 
& Olsson 2013). Förskollärarna berättade att eftersom de här barnen saknar filter kan det vara 
stressande för dem i en miljö med för mycket material. De berättade att miljön dessutom be-
höver ses över eftersom de här barnen ofta är väldigt intryckskänsliga. De behöver därför 
rensa upp i förskolemiljön så att den fungerar för de barnen genom att granska den och plocka 
undan material. De redogjorde för att det brukar ske en klar och snabb förbättring hos dessa 
barn då de har skalat bort intryck i miljön. Pedagoger behöver planera den fysiska miljön på 
avdelningen för att den ska passa för alla barn. Detta innebär exempelvis hur miljön på för-
skolan är inrättad, ifall det finns resurser för att underlätta för barn samt hur materialet är pla-
cerat (Björck-Åkesson 2014). Det är positivt att pedagogerna nämner att de ska ordna upp i 
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miljön för att skala bort intryck för att barn i behov av särskilt stöd ska trivas och må bra i 
vardagen.  
 
Barn med ADHD behöver känna kärlek och att de är betydelsefulla för vuxna och att de 
vuxna hjälper dessa barn att förstå sig själva och sina handlingar (Kinge 2014) vilket även 
pedagogerna belyste. De framhöll hur viktigt det var att möta barnen där de är och få dem att 
känna sig viktiga och att man inte ska utsätta barnen för situationer som de kan misslyckas i. 
Vi uppfattar att pedagogerna ser det som en viktig egenskap att vara en närvarande vuxen som 
kan hjälpa barnen att bygga upp sin självkänsla och uppleva sig som värdefulla precis som de 
är. Detta överensstämmer med det Kadesjö (2008) beskriver, att de barn som ofta begår miss-
tag och sviker människor i sin omgivning har ett större behov av att få bekräftelse i form av 
att höra att de är omtyckta. En av förskollärarna berättade att de här barnen ofta misslyckas i 
sociala situationer och får ofta skäll av vuxna, vilket kan få som konsekvens att de får dålig 
självkänsla. Det kan få förödande följder för barnets självförtroende och det sociala samspelet 
mellan vuxna och barn om barn ständigt utsätts för tjatande och tillrättavisningar enligt Kade-
sjö (2008). De vuxna behöver visa dessa barn att de bryr sig om dem samt ser deras goda av-
sikter med sina handlingar. Även Hellström (1993) belyser att det är därför viktigt att pedago-
ger är närvarande och hjälper dessa barn att lyckas för att få deras självbild att bli positiv.  
 
Förskollärarna berättade att de på en avdelning hade skapat två olika hörnor, en kärlekshörna 
med lugn och värme och en hörna där det är okej för barnen att vara arga. Till den arga hör-
nan kan barnen gå då de är upprörda, istället för att bli arga på sina kompisar eller någon 
vuxen. Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att pedagoger som har kunskap om 
barns olika temperament kan ha lättare att handskas med olika dilemman som uppkommer i 
vardagen. De behöver förstå att barn reagerar känslomässigt på olika sätt i olika situationer. 
Barn med häftigt temperament behöver vuxna som förstår dem så att de kan lära känna sig 
själva och lära sig hantera sitt temperament. Detta handlar dock inte om att pedagogerna ska 
ändra på barns temperament eller skuldbelägga vissa beteenden, utan det handlar mer om att 
lära dessa barn att hantera sitt temperament. Vi tolkar därför arghörnan som en väldigt god idé 
eftersom dessa barn kan gå dit när de behöver det och lära sig att hantera sina arga känslor. 
Förskollärarna menade att det är bättre att dessa barn blir arga i hörnan än att de blir utåtage-
rande mot sina kompisar. Närheten från pedagoger kan hjälpa de här barnen att skapa den 
trygga kontakt de behöver samt stärka deras egen självbild. Finns pedagoger närvarande kan 
de hjälpa barnen att göra rätt i situationer som ofta blir fel (Hellström 1993). SFS (2010:800) 
belyser att pedagoger behöver ha kunskap om vad barn i behov av särskilt stöd behöver samt 
vilka resurser som behövs för att tillgodose deras behov. 

7.1.3 Hur kan förskollärare underlätta i förskolans vardag för barn i behov av särskilt 
stöd? 
Förskollärarna berättade att barn i behov av särskilt stöd behöver extra mycket kontakt med 
en vuxen och att det därför behövs en extra person i arbetslaget. Att få en extra person i ar-
betslaget är väsentligt då det kan bidra till att tillgodose dessa barn behov. En av förskollärar-
na ansåg också att det alltid finns mer att önska kring detta. Det är oftast ekonomin som styr 
ifall de får eller inte får den extra personen. En person extra hade underlättat för dessa barn i 
förskolans vardag vilket Broberg, Hagström och Broberg (2012) redogör för då de menar att 
pedagoger i förskolan behöver ta sig tid för att skapa en anknytningsrelation till alla barn. De 
behöver finnas där rent fysiskt och vara närvarande med hela sin kropp. Barn kan behöva 
tanka trygghet och närhet hos pedagoger och kan göra detta genom att finnas nära sina peda-
goger. Anknytningssystemet hos barn påverkas dock av att det går många barn i samma barn-
grupp eftersom pedagoger inte alltid har tid till det sociala samspelet med enskilda barn. Uti-
från kunskapen om att anknytningssystemet påverkas av att det går för många barn i en grupp 
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anser vi att barngrupperna bör minska i storlek. Detta gäller särskilt då det finns barn i behov 
av särskilt stöd i barngruppen, eftersom de har ett extra stort behov av vuxenkontakt. Likaså 
borde förskollärare få en extra person som kan underlätta för dem i sitt dagliga arbete. Detta 
bör vara en person som fungerar i arbetslaget och med barnen.  
 
I Lpfö98 (rev. 2010) beskrivs att barn som är i behov av stöd ska få detta utformat utifrån 
deras behov och förutsättningar för att utvecklas på bästa möjliga sätt. För att barnen ska ut-
vecklas på bästa möjliga sätt menade två av förskollärarna att det är viktigt att arbetslaget 
diskuterar, reflekterar och analyserar tillsammans för att ge barn den hjälp, den trygghet och 
det stöd de behöver i förskolans vardag. Vi anser att pedagogerna hade goda tankar kring för-
hållningssättet att arbetslaget är samspelta i sin barnsyn och att pedagoger i arbetslaget upple-
ver att de kan prata och ventilera med varandra om vad som helst. Detta beskrev även en av 
förskollärarna då hon berättade att barnen vet vad som förväntas av dem från alla pedagoger 
på avdelningen eftersom de är samspelta med varandra. Det är viktigt att kunna diskutera i 
arbetslaget ifall det är situationer som pedagoger exempelvis har svårt att hantera och dilem-
man där de inte vet hur de ska göra. Det är därför betydelsefullt att pedagoger i ett arbetslag 
har ett öppet sinne och inte fördömer det som de berättar för varandra.  
 
Förskollärarna berättade att de ansåg att alla barn inte ska behöva göra allting samtidigt, utan 
att de utgår ifrån barnens individuella behov. De beskrev att det är av stor vikt att de inte hål-
ler för hårt på vissa principer, som exempelvis att alla barn måste vara med på varje samling. 
De menade att barn med särskilda behov inte ska behöva vara med alla gånger, då det sällan 
blir särskilt bra. Barn i behov av särskilt stöd bör inkluderas i den vanliga undervisningen i 
enlighet med Salamancadeklarationen (2006) och de har rätt till en plats i förskolan samt skall 
inkluderas i den vanliga undervisningen (Björck-Åkesson 2014). Barn med olika handikapp 
har rätt till undervisning och utbildning samt ska integreras i samhället i största möjliga mån 
(UNICEF 2009). Vi tolkar det som att de intervjuade förskollärarna menade att det är bra att 
barn i behov av särskilt stöd inkluderas i den vanliga verksamheten, men att det finns vissa 
saker som är värda att tänka på. Det är viktigt att veta att dessa barn inte alltid fungerar i alla 
situationer och att pedagoger behöver vara medvetna om detta, enligt flera av pedagogerna. 
Utifrån detta bör pedagoger utforma situationer som fungerar för dessa barn och låta de göra 
andra saker då vissa aktiviteter inte passar för dem. Studien från Singapore (Chong m.fl., 
2011) visade på samma sak; pedagogerna upplevde arbetet kring barn i behov av särskilt stöd 
utifrån ett positivt förhållningssätt. Förskollärarna i den turkiska studien (Akalin, m.fl. 2014) 
som nämndes tidigare ansåg att de behövde mer utbildning kring barn i behov av särskilt stöd 
samt hjälp att utveckla individuella undervisningsplaner för att kunna inkludera alla barn. De 
ansåg också att de behövde stödsystem, passande miljöer och utbildningar som är lämpliga för 
sitt ändamål. Vi är förvånade över att uppfattningarna kring barn i behov av särskilt stöd var 
så lika utifrån de intervjuade förskollärarnas utsagor och förskollärarna i de båda studierna. 
Deras uppfattningar är jämförelsevis lika trots att de kulturella skillnaderna är relativt stora.   
 
De intervjuade förskollärarna nämnde att barn i behov av särskilt stöd kan behöva vila och 
återhämta sig ibland. Vidare berättade de att det barn som är i behov av särskilt stöd kan få 
fler fördelar än andra barn då deras behov gör att det kräver att han eller hon behöver gå un-
dan och vara själv. Detta beskriver även Olsson och Olsson (2013) då ett barn kan få vissa 
fördelar eller slippa göra något som inte andra barn får, beroende på vilka behov det har, vil-
ket inte alltid uppfattas som rättvist av de andra. Vi har exempelvis sett att vissa av dessa barn 
får sitta och spela på en iPad, vilket kan upplevas som orättvist för andra barn som inte får 
det.  
 



	
	

22	

Förskollärarna berättade att det är viktigt att vara tydliga och att använda sig av struktur i 
form av scheman med bilder. De menade att dessa scheman visar på ett tydligt sätt för barn 
hur dagen ser ut, vilket stämmer överens med det Beckman, Kärnevik Måbrink och Schau-
mann (2003) belyser då pedagoger i förskolan har stor användning av scheman för att struktu-
rera dagen för barn i behov av särskilt stöd. Vi har upplevt att när scheman används till dessa 
barn har det gett de en större trygghet eftersom de får en klar bild av vad som händer under 
dagen på förskolan. Förskollärarna berättade att de anser att det är viktigt att de här barnen 
blir förberedda på vad som kommer att hända under dagen. Det är viktigt att vara rak i kom-
munikationen samt att inte använda sig av för mycket ord till de här barnen. Vi tolkar det som 
att förskollärarna menade att det kan vara svårt att prata med de här barnen i vissa situationer 
och att bilder kan användas för att hjälpa dem att förstå vad som hände. Ett händelseförlopp 
som visas i bilder istället för i ord kan vara lättare för dessa barn att förstå. Förskollärarna 
beskrev dessutom att de ibland kan behöva lyfta bort barn ifrån vissa situationer vilket över-
ensstämmer med det Hellström (1993) menar då det är viktigt att det finns vuxna i närheten 
kring dessa barn eftersom de vuxna ibland handgripligen behöver lyfta bort barn från en viss 
situation. Dessa handfasta gränssättningar kan ofta fungera bättre än tillsägelser. De vuxna 
kan fungera som en kontrollant eller broms för dessa barn, som behöver hjälp med detta ef-
tersom gruppkonstellationer fungerar mindre bra för dessa barn.   
 
En av förskollärarna berättade att hon tyckte att de fick för mycket hjälp från både specialpe-
dagoger och psykologer. Hon kände att hon behövde landa i de verktygen de fått och jobba 
praktiskt utifrån dem genom att prova på att hantera olika dilemman och konflikter som upp-
står i vardagen med de här barnen. En av de andra förskollärarna pratade om att de får hjälp 
utifrån av ett barnhälsoteam och att hjälpen verkligen behövs samt att den alltid finns nära till 
hands. Björck-Åkesson (2014) menar att beroende på vilken funktionsnedsättning barn har 
kan olika resurser sättas in. Arbetslaget behöver göra en kartläggning av barn och förskolans 
miljö för att skapa sig en förståelse över vilka åtgärder som behöver sättas in för att kunna 
inkludera alla barn i det sociala samspelet. Här finns en skillnad i förskollärarnas berättelser 
eftersom den ena menade att de fick för mycket hjälp utifrån och den andra menade att hjäl-
pen verkligen behövs och att den alltid ska finnas tillgänglig. Den första förskolläraren upp-
levde förmodligen att hon blev överöst med resurser och kunde inte sätta sig in i dem innan de 
fick nya resurser. Den andra förskolläraren ansåg att hjälpen alltid ska finnas där när de behö-
ver den.   

7.2 Metoddiskussion 
Vi fick ett relativt tunt datamaterial att arbeta utifrån då intervjuerna var gjorda. Detta berodde 
på att förskollärarna ibland berättade om barn i behov av särskilt stöd men utifrån kunskaper 
och erfarenheter från sitt privatliv. Av etiska skäl valdes dessa privata utsagor bort. Vi hade 
möjligtvis kunnat undvika detta ifall vi hade gjort en pilotstudie innan vi gjorde de faktiska 
intervjuerna. Utifrån detta hade vi kunnat formulera om och förbättra intervjufrågorna så att 
privata utsagor inte skulle komma med i svaren.    
 
Vid en av de fyra intervjuerna ville förskolläraren ha intervjufrågorna i förväg, vilket vi se-
nare upplevde som negativt då svaren på frågorna var inövade och kortfattade. Den intervjun 
skilde sig från de andra tre på så sätt att de andra tre pedagogerna pratade mycket mer utifrån 
sina erfarenheter och upplevelser. Förskolläraren som fick frågorna i förväg punktade kortfat-
tat upp svar på frågorna. Detta hade kunnat undvikas ifall vi hade berättat för förskolläraren 
att intervjufrågorna ställdes vid själva intervjun och inte tidigare.  
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7.3 Didaktiska konsekvenser 
Vi vill inkludera alla barn i förskolan både barn med eller utan funktionsnedsättningar, trots 
deras olikheter vill vi att alla barn ska respektera varandra. För att detta ska fungera bör peda-
goger tänka på sitt förhållningssätt till alla barn samt hur de bjuder in barn till olika aktiviteter 
och hur de är i sitt bemötande. Pedagoger bör alltid arbeta utifrån värdegrunden som är ett 
viktigt inslag i läroplanen och skapa en verksamhet med den som en grundpelare. Det är vik-
tigt att alla barn får en meningsfull tid då de vistas på förskolan. Utifrån den forskning vi har 
tagit del av har vi fått en förståelse för att barn behöver knyta an till minst en av pedagogerna 
för att känna trygghet och få det stöd de behöver. Vidare har vi förstått hur viktigt det är att ha 
ett positivt förhållningssätt till alla barn för att inkludera barn med diagnoserna ADHD och 
Aspergers syndrom. Vi tror att det därför är av stor vikt att pedagoger har kunskap om dessa 
diagnoser för att kunna möta barn med dessa diagnoser. För att pedagoger ska få kompetens 
inom området behöver de erbjudas utbildning och fortbildning.  
 
En viktig faktor i förskolans verksamhet är miljön. För att verksamheten ska fungera och bli me-
ningsfull för alla som vistas där är det viktigt att tänka att miljön är föränderlig. Miljön måste ut-
vecklas så att den passar den barngrupp som finns i verksamheten för tillfället. Detta för att alla 
barn ska kunna vara delaktiga på sitt vis. Då det finns barn i behov av särskilt stöd i barngruppen 
anser vi att bildscheman är ett bra verktyg att använda för att strukturera och tydliggöra för de här 
barnen. Pedagoger bör ha ett öppet sinne för att kunna ta emot hjälp och stöd från experter utifrån 
som exempelvis specialpedagoger. All hjälp pedagoger kan få kan vara av betydelse för barns 
utveckling i verksamheten.  
 
Det vi ovan beskrivit är olika arbetssätt som vi anser är värdefulla och går att utveckla i vår kom-
mande yrkesroll som förskollärare. En studie som skulle vara intressant att genomföra är att 
byta metod och i stället observera hur pedagoger bemöter barn i behov av särskilt stöd och 
hjälper dem att hantera konflikter i vardagen.   
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de personer som på något vis funnits nära tillhands och stöt-
tat oss på vägen genom vårt examensarbete. Ett speciellt tack till de fyra förskollärarna som 
tog sig tid och medverkade som respondenter för vår studie. Era svar har varit värdefulla för i 
vår personliga utveckling samt examensarbetet. Utifrån era svar samt vad vi har lärt oss under 
resans gång har gjort att vi fått en större förståelse för barn i behov av särskilt stöd.  
 
Vi vill tacka vår handledare Lillemor Adriansson som har stöttat oss genom examensarbetet 
och gett oss tips och råd på vägen till det slutliga målet.  
 
Vi vill även tacka våra sambos och Malin som har funnits där som stöttepelare genom hela 
skrivprocessen. Då det stundtals har behövts extra stöttning har ni funnits där genom att ni har 
lyssnat och peppat oss.  
 
Tack! 
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Bilagor 
      Bilaga 1 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter, Cecilia Johansson och Petra Nilsson, som läser till förskollärare på Borås 
Högskola/Campus Varberg. Vi ska i höst 2015 göra vårt examensarbete och ska därför ge-
nomföra en studie med förskollärare. 
  
I Sverige går det idag barn på förskolan med handikapp som inte syns, några av dessa kallas 
för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen bedömer att det är ca 10 % av 
alla förskolebarn som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi vill un-
dersöka pedagogers upplevelser av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd med fokus på 
ADHD och Aspergers syndrom. 
  
Vi har satt oss in i aktuell forskning och litteratur kring ämnet och vill gärna intervjua dig 
eftersom vi tror att du har erfarenheter som kan vara värdefull för oss i arbetet. Intervjun 
kommer att ta cirka 30 minuter och vi har som avsikt att spela in intervjuerna, som sedan ska 
bearbetas för vidare analys. Intervjuerna kommer endast att användas till examensarbetet. Om 
du önskar en kopia av den färdigställda studien när den är godkänd ger vi den mer än gärna 
till dig.   
  
Vi vill att du ska veta att vi är väl insatta i vetenskapsrådets fyra etiska principer och tar så 
klart hänsyn till dem när vi utför våra intervjuer och skriver vår studie. Genom att du tackar ja 
till denna intervju tolkar vi det som att du ger ditt samtycke till intervjun. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt (anonymt). 
Det inspelade materialet kommer bara att analyseras av oss två studenter och efter genomförd 
studie kommer det inspelade materialet att raderas. Den färdiga uppsatsen publiceras i Borås 
universitets portal. 
  
Har du frågor eller funderingar kring vår studie är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare: 
  
Cecilia Johansson 
Tele: 0725-370306. Mail: S123777@student.hb.se 
  
Petra Nilsson 
Tele: 070-6946856. Mail: s121974@student.hb.se 
  
Handledare 
Lillemor Adrianson 
Mail: lillemor.adrianson@hb.se 
  
Tack för din medverkan! 
Cecilia Johansson och Petra Nilsson 
Studenter på förskollärarutbildningen, Borås Högskola Campus Varberg. 
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      Bilaga 2 
Intervjumall 
 
Uppvärmningsfrågor 
Vad har du för utbildning?  
Har du någon specialpedagogisk kompetens? 
Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd. 
Vilka kunskaper har du om diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom? 
Hur upplever du arbetet kring barn i behov av särskilt stöd på förskolan? 
Vilka egenskaper hos ett barn får dig att bedöma att just detta barn är i behov av särskilt stöd? 
Vad bör man som pedagog tänka på när man har barn med ADHD eller Aspergers syndrom i 
sin barngrupp? 
Hur kan du som pedagog hjälpa dessa barn för att underlätta i deras vardag? 
Hur upplever du att du bemöter dessa barn? 
Hur tänker ni kring miljön på avdelningen för att underlätta vardagen för barn i behov av sär-
skilt stöd? 
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