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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter 

har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har 

förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att studera dessa 

frågor användes en kvalitativ intervjustudie. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare på 

fyra olika förskolor som deltog. Förskollärarna hade olika lång arbetserfarenhet av arbete i 

förskolan och med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att alla förskollärare är 

överens om att alla kan vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin vistelse i 

verksamheten och att de försöker fixa och ordna i verksamheten för alla barn. Men att de 

ibland behöver ta hjälp av en specialpedagog för tips och handledning 
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1 Inledning  

Förskolan är den första institutionen barn möter som fokuserar på deras utveckling. Det är en 

verksamhet som avser att ge möjlighet till goda relationer och egen utveckling inför 

kommande år i skolan. I verksamheten är samverkan mellan pedagog och barn men också 

mellan pedagog och föräldrar central för barnens fortsatta utveckling. Barn i behov av särskilt 

stöd kan ha svårt att ta del av den omsorg som erbjuds och riskerar därför att hamna i en 

situation som kan skapa problem för dem senare. Det är extra viktigt att pedagoger finns där 

för de barnen skriver (Broberg, Hagström och Broberg 2012). Samverkan har en stor 

betydelse för barn i behov av särskilt stöd då allting skall fungera så bra som möjligt runt 

omkring barnet och för barnet (Jakobsson & Lundgren, 2013). Specialpedagogik är viktigt att 

studera för barnen, eftersom alla har rätt till en likvärdig utbildning och att vara delaktiga i 

förskolans verksamhet. Vilket också finns underlag i svensk barnrättspolitik som en 

grundläggande rättighetsfråga, ingen skall hindras oavsett skäl (Hägglund, Quennerstedt & 

Thelander, 2013). Mikael Alexandersson (2004) beskriver lärarens profession utifrån att ha 

förmågan att kunna utveckla innehavande färdigheter och kunskaper, men även förmågan att 

i konkreta situationer kunna integrera sina egna erfarenheter tillsammans med teoretiska 

kunskaper i uppstående situationer. Enligt skolverket (2004) har andelen barn i behov av 

särskilt stöd ökat över tid och det är viktigt att försöka belysa nya tillvägagångssätt att arbeta i 

barngrupp där barn i behov av särskilt stöd deltar. Så här förskrivs det i läroplan för 

förskolan: 

 

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 möjligt (Skolverket 2016, s.5). 

 

Det här är ett intressant område att studera eftersom alla barn har rätt till en likvärdig 

utbildning. Likvärdig betyder inte lika för alla utan anpassas till varje enskild individ 

eftersom alla är olika och då kan det inte bli lika för alla. Ingen ska diskrimineras oavsett skäl 

och därför har jag valt att se hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd samt 

hur samverkan kan se ut utifrån deras erfarenheter. Eftersom arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd ställer extra krav på pedagogers kompetens kan det vara värdefullt att försöka 

belysa vilka utmaningar och möjligheter pedagogerna upplever i det arbetet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Detta för att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning utan att 

diskrimineras och för att lyfta fram möjligheter och utmaningar förskollärare ställs inför i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

1.2 Frågeställning 

- Vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten?  

- Vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd?  
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2 Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer en presentation av centrala begrepp som finns med i hela arbetet, för att förstå 

begreppen innebörd så presenteras här en definition av dem.   

Barn i behov av särskilt stöd som begrepp syftar på de barn som behöver extra stöd i sin 

utveckling framåt. Anette Sandberg och Martina Norling (2014) betonar att de barn som 

behöver extra stöd är exempelvis barn med funktionsnedsättning eller andra psykosociala 

problem som är stadgade enligt sociala myndigheter. 

Men begreppet barn i behov av särskilt stöd kan även innefatta de så kallade gråzonbarnen 

som inte har någon diagnos men som är i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014).  

Begrepp som pedagoger nyttjas som samlingsnamn för de människor som arbetar inom 

förskolan som förskollärare och barnskötare i barngruppen tillsammans med barnen.  

Synonymers definition av pedagog är ”person som ägnar sig åt pedagogik, uppfostrare, 

skolman eller lärare”(synonymer.se).  

Erfarenhet är genom upplevelser förvärvad kunskap eller färdighet. Är ett allmänt begrepp 

som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse. 

Nationalencyklopedins (www.ne.se) definition på erfarenhet är ” I vardagligt tal brukar man 

med erfarenhet mena ungefär ”på regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse byggande 

kunskap eller färdighet”. 

Förskollärare har en lärarexamen med inriktning mot förskola på 3,5 års studier vid 

Universitet/Högskola. De har det övergripliga pedagogiska ansvaret i förskolan. Synonymers 

definition av förskollärare är ”person (med särskild utbildning) som arbetar på förskola” 

(synonymer.se). 

Samverkan är ett samarbete och samordning mellan olika yrkesgrupper och vårdnadshavare 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Förskola är en verksamhet för barn i åldrar ett till fem år. Där omsorg, lek och lärande sker 

innan åren i skolan startar. Synonymers definition av förskola är ”organiserad verksamhet för 

barn mellan 1 och 5 år (kallades tidigare daghem och deltidsgrupp (lekskola)” 

(synonymer.se). 

http://synonymer.se/?query=s%C3%A4rskild
http://synonymer.se/?query=f%C3%B6rskola
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2.2 Förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/16 

Förskolans läroplan finns med för att belysa vikten av vad förskolan står för och att den 

beskriver tydligt olika strävande mål och grundläggande värden som de har att leva upp till. 

Så här förskrivs det i läroplan för förskolan under grundläggande värden:  

Förskolan vilar på demokratins grund. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling (skolverket, 2016 s.4).  

Så här förskrivs det i läroplan för förskolan under förskolans uppdrag:  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet. 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 möjligt. (Skolverket 2016 s.5).  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:  

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

(Skolverket 2016 s.8).  

Förskolechefens har som ansvar att:  

Verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver. 

Att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Skolverket 2016 s.16). 

 

2.3 Förskollärarens profession 

Nedan kommer det beskrivas hur förskollärares profession ser ut för att ge en bild av vad en 

förskollärare är och hur arbetet kan se ut. Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva 

Johansson (2009) skriver att förskolan som verksamhet har som uppgift att utföra det 

pedagogiska arbetet. Personalen ska då inom denna verksamhet ha utbildning där barnens 

behov av omsorg kan tillgodoses i den pedagogiska verksamheten. Det inbegriper 
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förskollärarens kompetens, utbildning, interaktion med barnen och en förmåga att skapa 

lärandemiljöer där barnen kan utvecklas och lära utifrån läroplanens intentioner. 

Förskollärarens förhållningssätt och kompetens har visat sig ha stor inverkan för den kvalitet 

som skapas i verksamheten. En kompetent förskollärare innehar kunskap inom ett flertal 

olika områden så som observation och utvärdering, utveckling och lärande, att tillgodose 

specifika behov samt att ta tillvara på kulturell mångfald. Även hur förskolläraren skapar 

möjligheter för att de ska utveckla olika kompetenser och hur de möts i barnens strategier för 

lärandet (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009). Vidare beskriver 

Alexandersson (2004) hur lärarens profession kan förstås på olika sätt. I en sociologisk ansats 

beskrivs olika områden hos den professionella läraren. Ett gemensamt kännetecken inom 

olika yrkesgrupper är det egna yrkesspråket, vilket ses som hög professionalitet. Det kan 

förklaras utifrån specifik kunskap som inga andra yrkesgrupper har, etiska aspekter samt att 

det finns monopol på arbetsmarknaden. Men även att det finns mål som yrkesgruppen 

eftersträvar och vill uppnå för att få erkännande och status, vilket kan leda till en starkare 

samhällsposition och högre lön. Vidare skriver Alexandersson (2004) att profession kan 

betraktas på andra sätt då diskussionen kännetecknas av vilken slags kunskap yrkesgruppen 

är i behov av för att nå utveckling. Genom denna kunskap skall då yrkesgruppen på ett 

betydelsefullt sätt kunna förändra, utveckla och anpassa sin kunskap men även sitt agerande 

på ett betydelsefullt sätt och hitta lärande utifrån sina egna erfarenheter. 

 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd – begreppets framväxt 

Huvuduppgiften under förskolans framväxt har varit att vara ett komplement till familjen.  

Deras roll var att se till varje barns livssituation för att stödja barnets utveckling, där vård, 

omsorg och pedagogik skulle bilda en enhet (Vallberg Roth, 2011).  Kristian Lutz (2013) 

beskriver att efter krigstiden förändrades det pedagogiska området och en teoretisk grund 

växte fram, vilket innebar en förändrad syn på barn och barndom. Ser man tillbaka på tidigare 

utredningar och skrifter om olika verksamheter var det tydligt att barnen var helt osynliga. 

Barn i behov av särskilt stöd och barn med synliga funktionshinder placerades i olika 

specialklasser som tex observationsklass, läsklass, klinik etc. När utvecklingspsykologin 

uppstod så uppgraderades barndomen till en viktig period i livet och här fanns möjligen fröet 

till ``det kompetenta barnet´´. Relationen mellan hemmen och förskola förändrades och 

förskolan skulle nu kompensera för brister som fanns i barnens hemmiljöer. Under 1980 – 
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talet genomgick förskolan och skolan stora förändringar men också en samhällelig förändring 

ägde rum. Människor med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter integrerades då 

i ”normalsamhället”. Han skriver vidare att jämfört med grundskolan blev förskolan mer 

föremål för en genomgripande integrering av barn med olika svårigheter och 

funktionsnedsättningar (Lutz, 2013). Vidare skriver Lutz (2013) hur begreppet barn med 

behov av särskilt stöd ersattes i början på 1990 - talet till att heta barn i behov av särskilt stöd. 

Det betonades att det är i mötet mellan individer och miljön som svårigheter och 

funktionshinder skapas. Under 1980-talet och början på 1990 – talet var det socialstyrelsen 

som gav ut råd och anvisningar för förskola.  År 1991 lades skolöverstyrelsen ned och 

skolverket startades under slutet av 1990 – talet. Då utformades läroplaner för ett 

utbildningsmässigt system av förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Genom den nya 

skollagen (SFS,2010:08) integrerades hela förskolan i det juridiska styrsystemet. Lay See 

Yeo , Maureen Neihart , Hui Nee Tang , Wan Har Chong och Vivien S. Huan (2011) 

beskriver att inkludering är en prioritet på utbildnings agendan internationellt. Den stora 

drivkraften för integration kan härledas till 1994, då 92 länder och 25 internationella 

organisationer undertecknade Salamancadeklarationen om principer, inriktning och praxis vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Ann-Christine Vallberg Roth (2011) 

beskriver hur utbildningsdepartementet tog över ansvaret för förskoleverksamheten från 

socialdepartementet 1996. Lutz (2009) beskriver hur fokuset har legat på barn med 

medicinska funktionsnedsättningar här i Sverige. Vilket förklarar den stora tilltron till 

psykologer och läkare och behovet av en fastställd diagnos. Förskollärare har oavsett stora 

kunskaper, både om barn och om sin verksamhet, vikt ner sig inför vad psykologer och läkare 

talat om. Vilket har gjort att de gärna vill diagnostisera och kategorisera barn. Även högre 

upp i kommunhierarkierna har det satts större tilltro till den medicinsk psykologiska sidan än 

till förskollärarens åsikter och kunskaper (Lutz, 2009). Barn som hade diagnos tog sig lättare 

förbi i förturskön. Större delen av barn i behov av särskilt stöd i dagens förskola, har ingen 

diagnos (Björck-Åkesson, 2007; Lutz, 2009). Det relationella perspektivet på barnens 

avvikelser blev mer central inom den pedagogiska forskningen. Förskolan är numera det 

första ledet i skolväsendet och ses som det första steget i det livslånga lärandet. Bland barn i 

förskolan samlas många olika typer av familjer med olika bakgrunder. Det finns barn med 

definierade funktionsnedsättningar, men det finns också barn som inte har en normal 

utveckling i sitt lärande, av många olika orsaker. Det finns barn med olika beteendestörningar 

som säkerligen kommer att få en diagnos under skoltiden och så finns det barn med mer eller 

mindre oklara problem, varaktiga eller tillfälliga (Lutz, 2013; Björck-Åkesson, 2007). 
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2.5 Andra styrdokument om allas lika värde 

FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen är en central utgångspunkt för 

arbetet med värdegrund för förskola och skola. Men även andra konventioner om mänskliga 

rättigheter. Några utdrag har valts ur barnkonventionen Unicef (2017) som berör mitt syfte att 

alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett behov. Barnkonventionen bör annars 

läsas i sin helhet.  

Artikel 2 ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”  

Artikel 3 ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”  

Artikel 6 ”Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.” 

Skolverket (2013) skriver att allas lika värde skall vara en ledande princip i organisationen, 

innehåll och arbetssätt. Allas lika värde skall också framträda av alla som arbetar i 

förskola/skola och det får konsekvenser för hur lärandet organiseras på verksamhetsnivå. Det 

kan handla om på vilket sätt barn i behov av särskilt stöd får detta och om hur olika normer 

påverkar grupper och individer. Så här förskrivs det: Likvärdig skola/förskola betyder inte att 

det ska vara lika för alla utan likvärdigheten är viktig just för att vi är olika. I arbetet med 

likvärdighet och att se olikhet som en tillgång är det viktigt att uppmärksamma de normer 

som omger oss och som, i olika grad, bestämmer hur vi är och förväntas vara. Normer är 

kopplade till makt och därmed också till grundläggande demokratiska värden, liksom till 

barns och elevers rättigheter och möjligheter (Skolverket, 2013 s26.). Anne Lillvist (2014) 

beskriver ett stycke från socialstyrelsens rapport från 1993 om gruppen gråzonsbarn: 

 

Ju större barngrupperna och klasserna är och ju lägre personal/lärartäthet blir, desto svårare blir det att 

anpassa verksamheten för barn som behöver specialinsatser och desto fler barn kommer att ”falla 

utanför”, dvs. bli i behov av särskilt stöd. Många har nämnt just de tysta barnen, de känsliga barnen och 

de barn som har mer svårdefinierbara, mindre uttalade problem (ibland kallade gråzonsbarn) som de 

som idag eller framöver inte får det stöd och den uppmärksamhet som de behöver för sin utveckling. 

(socialstyrelsen 1993:2, s.23). 
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2.6 Specialpedagogik som ämnesområde 

Specialpedagogik som kunskapsområde är relativt ungt och utvecklades för cirka 50 år sedan 

och utgår ifrån alla barns rätt till utbildning. Specialpedagogik är ett flervetenskapligt område 

som har sin grund i pedagogik, men även i andra ämnen som medicin, psykologi, sociologi 

och teknik som samverkar med varandra. Specialpedagogiska insatser skall arbeta mot 

proaktiva insatser vilket är förebyggande eller när svårigheter uppstått reaktiva insatser 

(Björck – Åkesson, 2014). Eva Björck – Åkesson (2014) beskriver specialpedagogik ur ett 

systemteoretiskt perspektiv där de lyfter fram att många olika orsaker berör barns utveckling 

och lärande. Att flera olika insatser är nödvändiga för att barn ska få en bra start i livet. Den 

grundas på att samverkan förekommer inom och mellan olika stadier, individuella till 

samhälleliga, som mellan pedagog och barn eller mellan barnen. Övergripande faktorer som 

organisering, samhällsekonomi och arbetstider påverkar det som organiseras och sker i 

förskolan. Pedagoger behöver ha kunskap om barnens resurser och deras svårigheter men 

även om miljön runt barnen för att se helheten. Eva Hjörne och Roger Säljö (2013) påpekar 

hur verksamhetens problem blir individproblem, att det är individen som är problemet och att 

verksamheten är bra. Björck – Åkesson (2014) och Lutz (2013) menar på att det behövs både 

generella och specifika perspektiv på lärande och utveckling för att arbeta med insatser för 

barn i behov av särskilt stöd. Generella insatser ses som ett sätt att förbättra verksamheten i 

situation till alla elever samt att minska risken för utpekning för det barn som är i behov av 

särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) skriver att barn med synliga funktionshinder eller 

medicinska omständigheter är berättigade till särskilt stöd av sociala myndigheter. Medans 

andra barn som inte är formellt identifierade av sociala myndigheter som barn i behov av 

särskilt stöd, men som anses av föräldrar eller förskolepersonal vara utvecklingsförsenade, 

kallas barn i gråzonen. 

 

2.7 Att arbeta med specialpedagogiskkunskap  

Här beskrivs den specialpedagogiska kunskapen och hur arbetet kan se ut, med vilka 

utmaningar och möjligheter det kan finnas att tillgå i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Lutz (2013) beskriver det relationella perspektivet som menar på att svårigheterna inte 

bara kan ligga hos barnet, utan att det kan vara ett uttryck för att det är i miljön där barnet 

befinner sig som har svårigheter. Därför är det av största vikt att undersöka den pedagogiska 
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miljön och barnets situation i allmänhet för att få en bra helhetsbild som möjligt av barnet. 

Genom att ha goda relationer och en bra samverkan med barnen så kan de arbeta proaktivt 

vilket gör att de kan få kunskaper om vart svårigheter kan uppstå. Lutz (2013) påpekar också 

bristen på dokumentation på olika insatser, vilket gör det svårt att följa upp och titta på vad 

som har gjorts och inte. Det är därför viktigt att dokumentera i den dagliga verksamheten. 

Vidare menar Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) att olika studier 

visar att arbetet med att utveckla trygga relationer med sköra barn eller med barn i behov av 

särskilt stöd tar tid. Pedagogerna behöver ge barnen många positiva erfarenheter av sin 

tillförlitlighet innan en relation kan påbörjas. På varje förskola, på varje avdelning innehåller 

mängder med olika intryck och aktiviteter som har en inverkan på de enskilda barnen. 

Speciellt på sköra barn och för barn i behov av särskilt stöd. Den fysiska miljön innehåller 

många intryck, den sociala miljön innehåller relationer till andra människor, den 

psykologiska miljön som reflekterar statusen i relationerna samt den pedagogiska miljön som 

innehåller vilka anpassningar, förhållningssätt, inlärningsmoment och förväntan som 

tillåts/erbjuds (Broberg, Hagström och Broberg 2012).  

 

Björck - Åkesson (2014) skriver att det behövs både generella och specifika perspektiv på 

lärande och utveckling för att arbeta med insatser för barn i behov av särskilt stöd. Generella 

insatser ses som ett sätt att förbättra verksamheten i situation till alla elever samt att minska 

risken för utpekning för de barn som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogik är 

specifika insatser som innebär att andra kunskapsområden kommer in så som medicin, 

psykologi, sociologi och teknik som samverkar med varandra. Specialpedagogiska insatser 

skall sträva mot proaktiva insatser som är förebyggande eller när svårigheter uppkommit 

reaktiva insatser. Pia Williams, Sonja Sheridan och Anders Arnqvist (2013) beskriver att 

lärarnas tillvägagångssätt att kommunicera och handla får betydelse för barnens lärande. 

Vidare beskriver Björck- Åkesson (2014) att pedagogisk dokumentation används för att 

dokumentera och granska verksamheten. Då görs barnens lärande synligt vilket gör det 

möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda stödinsatser i 

förskolan. Dion Sommers samvarokompetens beskriver Margareta Öhman (2006) som att 

barn är kompetenta på en rad olika områden, samtidigt som de är sårbara och beroende av de 

vuxna omsorgspersonerna. Att de behöver ha en vuxen i nära samspel som vägleder dem. 
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2.8 Samverkan med andra yrkeskompetenser 

Samverkan är oerhört viktig för barn i behov av särskilt stöd för att de skall få en väl 

fungerande vardag. Lutz (2013) beskriver att förskolan har färre professioner anslutna inom 

sin organisation än grundskolan. Vilket ökar risken för att det saknas professionella aktörer 

för att skapa en så bra överblick över de svårigheter som kan uppstå. Samt vad som kan 

bedömas som lämpliga insatser att koppla in. Inga – Lill Jakobsson och Marianne Lundgren 

(2013) skriver att det är av stor betydelse för samverkans kvalité mellan olika yrkes och 

verksamhetsföreträdare att relationerna fungerar bra, att ha tillit och respekt för varandras 

olika yrkeskompetenser. Genom att hitta en jämvikt mellan barnet, vårdnadshavare och olika 

verksamhetsföreträdare som socialtjänsten, polisen och BUP. Regina Ylvén och Jenny Wilder 

(2014) beskriver även att andra yrkesgrupper som specialpedagog, talpedagog, psykolog, 

sjukgymnast och logoped kan vara verksamma i förskolans verksamhet och arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Beroende på stödbehov kan flera av dessa yrkeskompetenser vara 

inkopplade på samma ärende vilket gör samverkan ännu viktigare. Vidare skriver Jakobsson 

och Lundgren (2013) att ”Samverkan skall präglas av ett barnperspektiv med barnets bästa i 

centrum och inte av ett verksamhetsperspektiv. Barnets behov ska synliggöras och barnets 

rättigheter ska hävdas och försvaras.” (s.13). Flera forskare (Lutz, 2013; Jakobsson och 

Lundgren; 2013) beskriver hur sekretessregler kan vara ett hinder för samverkan i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan. Förskolan måste be vårdnadshavare 

om samtycke för att överlämna information till skolan. Övergången mellan förskola och skola 

är ofta en svår period för barn i behov av särskilt stöd och det är därför viktigt med en bra 

fungerande samverkan.  

 

2.9 Samverkan med vårdnadshavare 

Samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna måste vara av bra kvalité vilket Jakobsson 

och Lundgren (2013) beskriver vikten av att ha en bra samverkan mellan förskola och 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare har enligt FN: konvention om barns rättigheter 

huvudansvaret för barnets fostran och utveckling. De skall alltid sätta barnets bästa i främsta 

rummet i detta uppdrag. Gunilla Halldén (2007) beskriver förskolan som en permanent 

inrättning i samhället där omsorgen om barnen är en central del. Men som även kan ses som 

en mötesplats där det sker olika former av sociala möten mellan olika människor. Hallen i 



12 
 

förskolan är en central plats där sociala möten sker mellan det privata och offentliga, mellan 

hemmen och institutionen. Vidare beskriver Ylvén och Wilder (2014) att förskolepersonalen 

vid lämning, hämtning, föräldramöten och utvecklingssamtal har ansvaret att informera 

vårdnadshavarna om barnets trivsel, utveckling och lärande, men även att skapa tillitsfulla 

relationer med barnets vårdnadshavare. Villkoren kan skilja mycket från barn till barn och 

från familj till familj. Vilket ställer krav på förskolepersonalens sociala och kulturella 

kompetens samt flexibilitet i möten med enskilda familjer. I läroplanen för förskolan så 

förskrivs det att: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen (Skolverket 2010 s13). 

 

Elisabeth Jensen och Helle Jensen (2008) menar att genom att visa sig intresserad som 

pedagog visar de på likvärdighet, öppenhet och respekt. Vårdnadshavarna är de allra 

viktigaste personerna i barnens liv och deras samverkan med förskolan är av enorm betydelse 

för att kunna forma en utvecklande lärandemiljö för barnet. Ylvén och Wilder (2014) menar 

på att samverkan blir ännu viktigare för familjer som har ett barn i behov av särskilt stöd, 

speciellt om det är olika insatser inkopplade och det finns medicinska åtgärder att ta hänsyn 

till. I läroplan för förskolan beskrivs det tydligt att: ”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal 

med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år” (Skolverket 2016 s.13). 

men också att: ”Arbetslaget ska visa respekt för vårdnadshavarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Skolverket 

2016 s.13).  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en bild av den forskning kring förskolan och specialpedagogik i förskolan 

som finns tillgänglig nu. För att skapa ordning i den tidigare forskningen skapades rubrikerna 

Behov av kompetensutveckling för arbete med barn i behov av särskilt stöd. Där ger 

pedagoger sin bild av hur de känner inför sin kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Behov 

av samverkan för barn i behov av särskilt stöd. Då samverkan är extremt viktigt, då allting 

skall fungera så bra som möjligt för barnet och runt omkring barnet. Tillvägagångssätt i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Där det ges olika tillvägagångssätt att arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd men också hur bemötande kan se ut. Sedan följer en 

sammanfattning av den tidigare forskningen. När jag skulle söka vetenskapliga avhandlingar 

och artiklar inom mitt område användes databaserna Eric och Libris. Jag avgränsade genom 

att klicka i Peer rewieved samt ändrade årtalet till 2013 för att finna granskade och relevanta 

avhandlingar och artiklar. När jag sökte i Eric användes sökorden: Special education 

Preschool, Special AND Education AND Preschool och Early childhood program AND 

inclusion. I Libris användes sökorden: Barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogik i 

förskolan. 

 

3.1 Behov av kompetensutveckling för arbete med barn i behov av 

särskilt stöd 

Några studier visar att barn i behov av särskilt stöd är en utsatt grupp som behöver mer stöd. 

Men även att förskollärarna/lärarna känner sig otillräckliga med kunskapen de har, och 

kunskapen som de anser att de inte har (Linikko, 2009; Petriwskyj, 2010; Hannås & 

Bahdanovich Hanssen, 2016). Gunilla Lindqvist (2013) anger i sin studie om hur olika 

yrkesgrupper inom en kommun har liknande samt olika uppfattningar om varför barn är i 

behov av särskilt stöd. Men även hur utförandet av arbetet med skolsvårigheter skall utföras. 

Vidare skriver Maria Olsson (2016) att spänningar synliggörs bland individers 

självdisciplinering och barnets individuella behov av pedagogers koncentration och stöd. För 

att pedagoger skall kunna rikta sin koncentration mot enskilda barn och ge dem stöd så 

behöver de andra barnen i gruppen arbeta självständigt. De andra barnen måste klara att 

utföra sina egna arbetsuppgifter utan pedagogens uppmärksamhet. Det uppstår problem om 

många av barnen samtidigt vill ha pedagogens uppmärksamhet. Bjørg Mari Hannås och 
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Natallia Bahdanovich Hanssen (2016) hävdar i sin studie att den allmänna bristen på 

kvalificerad personal begränsar den praktiska nyttan av specialundervisningens behov i 

förskolan, då endast några få av personalen har specialpedagogisk utbildning. Utmaningarna 

att arbeta med barn i behov av särskilt stöd påverkar personalens uppfattningar om sig själva 

och sin undervisning på olika sätt. Att personalen oroas av att barnen drabbas när förskolan 

inte har kunnat påbörja specialundervisnings behovet snart nog. Vidare menar Johanna 

Lundqvist, Mara Allodi Westling och Eva Siljehag (2016) att barn med särskilda 

utbildningsbehov i vanliga förskoleavdelningar med stora barngrupper, ofta blir försummade 

och missgynnas när pedagoger inte har tid. Evelyn A. O’Connor,. Anastasia E. Yasik,. och 

Sherri L. Horner (2016) visade i sin studie att pedagogen förväntas göra de nödvändiga 

anpassningarna utifrån läroplanen för barn i behov av särskilt stöd. Detta för att möta de 

akademiska normer som finns. Men att forskning visar att barn med inlärningssvårigheter och 

känslomässiga beteenden/störningar inte kan möta de akademiska förväntningar som finns.  

 

Paulo C, Dias och Irene Cadime (2016) såg i sin studie att lärare med tidigare erfarenhet av 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i sin verksamhet, var mindre benägna till fortsatt 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Karin Renblad och Jane Brodin (2014) 

identifierade att specialpedagogens roll är att få förskole pedagogerna att öka sin förståelse 

för barnets behov och utveckling. Detta genom att bidra med kompetensutveckling av 

förskole pedagogerna. O`Conner, Yasik och Horner (2016) betonar vikten av att pedagogerna 

behöver ha grundläggande kunskaper om specialundervisning/specialpedagogik. Då det ofta 

är de som först identifierar barn som kan vara i behov av särskilt stöd och ordnar möten med 

specialpedagog/speciallärare. Gunilla Sandberg (2012) betonar att tidig upptäckt av barn i 

behov av särskilt stöd är viktigt men att detta varierar beroende på vart de befinner sig. I 

skolans miljö anses tidig upptäckt att barnen upptäcks i förskoleklass. Dock har barnet redan 

en historia i förskolan innan dess. Sandberg (2012) betonar vikten av att information om 

barnet följer med i övergången dels från förskolan till förskoleklass men också från 

förskoleklass till årkurs ett. Många gånger i skolans värld har de en avvaktande hållning till 

problem, som gör att de väntar och önskar att problemen ska växa bort. 
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3.2 Behov av Samverkan för barn i behov av särskilt stöd 

För barn i behov av särskilt stöd är samverkan extremt viktig då allting skall fungera så bra 

som möjligt runt omkring barnet och för barnet. Vilket Hannås och Bahdanovich Hanssen 

(2016) menar i sin studie tar för lång tid tills pedagoger får hjälp i form av vägledning och 

bedömning. Att fördröjningen kan orsaka att vissa barn inte får den hjälp den behöver och har 

laglig rätt till. Vidare identifierade de att om förskolepersonal har en låg genomsnittlig 

utbildningsnivå bidrar det på olika sätt till ökat behov av extern kompetens. Med otränade 

resurser, mer personaltäthet så behövs mer frekvent och grundlig vägledning. Enligt Elena 

Nitecki (2016) så gynnas barn som har vårdnadshavare som aktivt stöttar dem och tidigt är 

involverade i sina barns utbildning. Vilket gör att de får det lättare senare i skolgången. 

Annica Löfdahl (2014) menar utifrån sin studie att två relationer framträder mellan 

förskollärare och vårdnadshavare. Den första relationen som framträder är tillitsrelationen. 

Vilket innebär vikten av att vårdnadshavarna kan lita på förskollärarna, att innehåll och 

struktur är sammanförda med läroplanen, att informationsutbytet fungerar väl samt om 

förskollärarna deltar i fortbildningar. Den andra relationen som framträder är 

kompisrelationen. Vilket innebär att visa en positiv och vardaglig ton, att skapa och bevara 

goda relationer samt att förskollärarna visar upp sig som en enig personalgrupp.  

 

Renblad och Brodin (2014) beskriver några studier som visar att var fjärde barn i förskolan 

mår dåligt och har emotionella, psykiska och/eller sociala problem. Vidare beskriver de att 

resultatet i deras studie visar att specialpedagogens viktigaste uppgift är att fungera som 

handledare, rådgivare och bollplank till förskolepersonalen. Men även att upprätta 

handlingsplaner i samverkan med vårdnadshavare. Vidare att behovet av deras kompetens 

ökar och att de ser läroplanen som stöd i deras arbete. Samverkan med vårdnadshavarna är 

oerhört viktigt för specialpedagogerna. Vilket Yeo, Tang , Har Chong och Huan (2011) 

betonar vikten av att samverkan ska fungerar mellan systemen. Mellan barnet, familjen, 

förskolan och samhället för barnets bästa. Det som Sandberg (2012) beskrev i föregående 

stycke om behovet av samverkan i övergångarna mellan förskola och förskoleklass men även 

från förskoleklass till årkurs ett. Genom att samverka och informera nästa steg i 

utbildningstrappan så gynnas barnen av det. Löfdahl (2014) hävdar i sin studie att en viktig 

professionell kunskap blir synlig i relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare. 

Vilken är förmågan att balansera mellan strategierna att generera distans och att skapa en 
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närhet. Dilemman i den här balanskonsten kan riskera att både förskolans och 

vårdnadshavarnas autonomi raseras. Skapas för mycket distans kan vårdnadshavarna välja en 

annan förskola där de har möjlighet att påverka mer. Skapas det för mycket närhet kan det 

innebära att förskolans verksamhet leds av andra företrädare än professionella aktörer. Hon 

menar vidare att det inte är någon ny kunskap och att marknadiseringen av förskolan genom 

vårdnadshavarnas möjlighet att välja och byta förskola om de vill. Samt att kraven att 

involvera vårdnadshavarna i förskolans kvalitetsarbete gör balanskonsten lite extra känslig. 

 

3.3 Tillvägagångssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Här beskrivs vilka möjligheter och utmaningar det finns i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd i förskolans verksamhet och dagliga arbete. Vilket Kathleen Hebbeler och Donna Spiker 

(2016) hävdar att det är svårt att bedriva forskning om effektiviteten av olika insatser för barn 

i behov av särskilt stöd. Men även att det är en utmaning med det faktum att alla barn har rätt 

enligt lag till individuell hjälp. Vidare beskriver Hannås och Bahdanovich Hanssen (2016) att 

det har dokumenterats att barn i behov av särskilt stöd tillgodoser sig mer kunskap i 

inkluderande grupper, som är heterogena än de gör i segregerade grupper i homogena 

grupper. Hebbeler och Spiker (2016) menar på att barn i behov av särskilt stöd oavsett 

anledning måste få tillgång till specialiserat stöd för att uppnå sin fulla potential. Det är sedan 

tidigare fastställt att barn som får stöd tidigt i livet är mer benägna att göra bra val senare i 

livet. Hebbeler och Spiker (2016) hävdar att forskning har identifierat en del punkter som är 

viktiga under förskolans tidsspann. Punkterna är att läsa, det talande språket, medvetenhet 

och kunskap om bokstäver. Dessa färdigheter är grunden för senare utveckling av formell 

kompetens och läsning. Att tidigt stödja läs och skrivkunnighet för normalt utvecklade barn 

gäller även för barn i behov av särskilt stöd. Genom att läsa för barnen men också genom 

interaktioner mellan pedagoger och barn med fokus på frågor. Men för barn i behov av 

särskilt stöd behövs det metoder, instruktioner och det tar längre tid. Dias och Cadime (2016) 

menar att förskolan har en avgörande fas för att tidigt upptäcka, bedöma och sätta in insatser 

för barn i behov av särskilt stöd.  

 

Vidare menar Renblad och Brodin (2014) att pedagogernas bemötande av barnen är viktigt 

och det påverkas av kunskaper om barnets behov och pedagogernas kunskapssyn. Sandberg 

(2012) såg att det finns andra dimensioner av pedagogers pedagogiska kompetens än 
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teoretiska. Vilket innehåller empati och respekt för det individuella barnet, att ha ett 

reflekterande förhållningssätt och arbetssätt som inte enbart innehåller en metod eller ett 

lärsystem. Pedagogisk dokumentation betonar Anette Emilson och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2012) som ett viktigt verktyg för pedagoger i förskolan. Dels för att det ska leda 

till reflektion, analys och tolkning. Dels för att synliggöra barnens potential och vidare för att 

göra det möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda 

stödinsatser i förskolan. Genom att barn i interaktion med andra barn menar Britt Tellgren 

(2004) att de lär sig samspel, moral och regelanvändningar. Att barn i behov av särskilt stöd 

kan ha svårigheter att samspela med andra och kan då behöva pedagogens stöttning. Vidare 

skriver Tellgren (2004) om olika deltagarförhandlingar som pågår mellan barnen på 

förskolan. Att dessa deltagarförhandlingar kan skapa oro hos barn i behov av särskilt stöd och 

att de behöver ha en pedagog närvarande. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) menar att förskolan skall stimulera barnens kognitiva och kommunikativa utveckling 

och att verksamhetens innehåll och aktiviteter ska anpassas till det individuella barnets 

utveckling. Genom att verksamheten skall utgå från läroplanen och dess mål och intentioner 

som skall leda till en progression i barnens lärande. Det har en avgörande betydelse för vad 

personalen i förskolan har för pedagogiskt förhållningssätt, kompetens och lärostil. 

 

3.4 Reflektion om tidigare forskning 

När jag har sökt efter forskning slås jag av att det inte finns så mycket forskning om barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Den mesta forskningen behandlar skolan. Jag blir lite 

fundersam då forskning visar att ju tidigare problematik upptäcks, ju bättre är det. Borde det 

då inte finnas forskning om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Men jag anser att jag har 

funnit intressant och relevant forskning att använda i min undersökning. Jag slås även av att 

forskningen säger ungefär likadant, både den svenska och den internationella. Är det 

verkligen så att dagens forskning belyser problemen i dagens förskola eller hakar den på 

redan befintlig forskning? Eller har jag letat efter forskar som tycker likadant? Jag ser här att 

min studie kan vara en hjälp för andra verksamma inom förskolan då flera förskollärare 

berättar utifrån sina erfarenheter om arbete med barn i behov av särskilt stöd. Forskningen 

belyser utmaningar i dagens förskola, men även möjligheter till olika tillvägagångssätt och 

arbetssätt man kan använda sig av i förskolans dagliga verksamhet. Nu kommer en reflektion 
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inom varje tema som jag anser viktig för min studie. Jag kommer här nedan att presentera 

vilka utmaningar och möjligheter jag ser i varje tema i den tidigare forskning. 

 

Behov av kompetensutveckling för arbete med barn i behov av särskilt stöd  

Utmaningarna jag ser är att pedagoger känner att de saknar specialpedagogisk kunskap. Även 

att det sätts in resurspersoner som saknar utbildning (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 

2016). Eftersom forskningen betonar vikten av att ha grundläggande kunskaper om 

specialpedagogik, då pedagogerna är de första att identifiera barnen som kan vara i behov av 

särskilt stöd (O`Conner, Yasik och Horner, 2016; Sandberg, 2012). Dels om 

specialundervisningen inte påbörjas snart nog påverkas pedagogernas syn på sig själva och 

sin undervisning på olika sätt eftersom de inte kommer vidare med specialundervisningen och 

barnen blir lidande (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 2016). Även att det är en utmaning 

med stora barngrupper då barn i behov av särskilt stöd ofta blir försummade på grund av 

tidsbrist och personalbrist (Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag, 2016). Forskningen 

belyser att en utmaning är att lärare som har arbetet inkluderande med barn i behov av särskilt 

stöd är mindre benägna till fortsatt inkludering av barn i behov av särskilt stöd (Dias och 

Cadime, 2016). Möjligheterna jag ser är samverkan med specialpedagogen. Där pedagogerna 

kan få kompetensutveckling och ökad förståelse för barnets olika behov (Renblad och 

Brodin, 2014). 

 

Behov av samverkan för barn i behov av särskilt stöd 

Utmaningarna jag ser här är att det tar för lång tid för pedagogerna för att få hjälp i form av 

vägledning och bedömning. Vilket bidrar till att barnen i behov av särskilt stöd inte får den 

hjälp den har rätt till. Men även att samverkan med extern kompetens behövs mer frekvent i 

form av handledning när pedagogerna saknar utbildning (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 

2016). Utmaningar förekommer om samverkan inte fungerar som den ska, men det finns även 

möjligheter med samverkan. Genom att specialpedagogerna fungerar som stöd till 

pedagogerna där de kan bolla idéer, få handledning och rådfrågning (Renblad och Brodin, 

2014).   
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Tillvägagångssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Utmaningarna här är att det är svårt för forskning att påvisa effekter av olika insatser för barn 

i behov av särskilt stöd (Hebbeler och Spiker, 2016). Möjligheter blir ju här att barn i behov 

av särskilt stöd ökar sin kunskap i inkluderande grupper, som är heterogena än de gör i 

segregerande homogena grupper (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 2016). Även för barnet 

i behov av särskilt stöd blir ju möjligheterna enorma om de får tillgång på specialiserat stöd 

tidigt för att utvecklas. Det gör även att de senare i livet gör bättre val (Hebbeler och Spiker. 

2016). Ett annat exempel som tas upp som jag ser som en möjlighet är pedagogisk 

dokumentation. Vilket är ett viktigt verktyg för pedagogerna i förskolan. Dels för att 

reflektera, analysera och tolka verksamheten men också för att synliggöra problem som 

uppstår. Barnens potential synliggörs och det kan göra det möjligt att upptäcka tillfälliga eller 

varaktiga stödinsatser i förskolan (Emilson och Pramling Samuelsson, 2012). Om 

pedagogernas pedagogiska kompetens är fler än bara de teoretiska och även innehåller empati 

och respekt för det enskilda barnet. Att ha ett reflekterande förhållningssätt och arbetssätt ger 

barnen fler möjligheter till utveckling. Om pedagogerna däremot bara använder sig av en 

metod eller ett lärsystem så blir utmaningarna för stora för barnen (Sandberg, 2012).  
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4 Metod och genomförande 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för kvalitativ forskningsansats och vilken 

datainsamlingsmetod som använts i studien. Hur urvalet av informanter har gått till men även 

hur man kan se på kvalitén på data i kvalitativa studier. Vilket genomförande som har använts 

i studien och vilka etiska överväganden som det har tagits hänsyn till i undersökningen. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Kvalitativa studier belyser ofta den subjektiva sidan av den ontologiska åtskillnaden mellan 

subjektiv-objektiv. Enligt Allan Bryman (2011) är en kvalitativ studie passande då forskarna 

vill försöka begripa människors sätt att tolka och förstå sin värld. Den här studien skall med 

hjälp av kvalitativ metod belysa pedagogers erfarenheter, upplevelser, tolkningar om att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Kvalitativ metod inbegriper en rad olika sätt att 

genomföra studier. Avsikten i den här uppsatsen är att genomföra en intervjustudie där 

empiriskt material baserad på pedagogers sätt att beskriva sina erfarenheter, används för att 

analysera fram olika teman som i sin tur blir resultat på uppsatsens frågor. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har i mitt arbete valt att använda mig av intervjuer eftersom jag då får en inblick i hur 

förskollärarna upplever arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Jag har valt att endast 

intervjua förskollärare då de har de övergripande pedagogiska ansvaret i verksamheten i 

förskolan. Jag har valt att använda mig av intervju som metod eftersom jag vill ha 

förskollärarnas erfarenheter som Bryman (2011) beskriver. Kvalitativa intervjuer beskriver 

Bryman (2011) som en längre process då intervjuerna tar tid, ger mycket material och som 

sedan skall bearbetas och transkriberas. Forskaren beskriver att genom att använda sig av den 

kvalitativa intervjun så använder forskarna sig av det skrivna ordet med hjälp av intervju, 

observation eller dokument. När data skall analyseras måste forskaren ha ett öppet sinne utan 

egna tyckanden (Bryman, 2011).  

Jag har valt i min studie att inte skriva av citat ordagrant eftersom det enligt Bryman (2011) 

inte hjälper publicering av osammanhängande och upprepande ordagranna intervjuutskrifter 
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utan snarare kan det leda till en oetisk stigmatisering av särskilda individer. De citat som 

används representerar förskollärarnas erfarenheter inom området och är hämtade från olika 

förskollärare för bredd.  Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär en 

färdig intervjuguide (se bilaga 2) med stor flexibilitet till nya uppkomna frågor som Bryman 

(2011) beskriver, eftersom jag vill ha förskollärarnas erfarenheter av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Jag kommer även att ha en 

uppdiktad fallbeskrivning som jag har utformat. Förskollärarna kommer att få läsa 

fallbeskrivningen efter att de har svarat på intervjufrågorna och skall fungera som ett 

komplement till dem. Fallbeskrivningen kommer att användas för att söka svar på bland annat 

forskningsfråga 1: Vilka erfarenheter har förskollärarna om barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten?  

 

4.3 Urval 

Valet av informanter för studien har begränsats till en medelstor stad i Sverige. Inom staden 

har fyra olika geografiska områdena valts ut. En förskola i varje område har deltagit och i två 

förskolor har två förskollärare intervjuats. Alla förskolor har valts ut baserat på tidigare 

personliga kontakter, men jag gjorde ett medvetet val av att välja olika geografiska lägen i 

staden. Detta för att få en bredd och fånga upp olika erfarenheter utifrån mina egna 

erfarenheter från de olika områdena. Då alla förskolorna har erfarenheter av att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd på något sätt. Hade jag däremot valt förskolor i ett geografiskt 

område jag inte kände till så kan svaren ha blivit annorlunda då alla förskolor inte har 

erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.  

Det är sammanlagt sex intervjuer med förskollärare som har genomförts. I förskolan arbetar 

andra yrkesgrupper men jag har valt i denna studie att enbart intervjua förskollärare. Detta för 

att jag vill göra en så rättvis jämförelse som möjligt. Hade jag däremot valt att intervjua 

barnskötare så hade jag nog fått andra svar. Alla förskollärarna har lite olika fortbildningar 

som de har fått när de har arbetat i förskolans verksamhet. En del förskollärare har ingen 

fortbildning alls medan en förskollärare har en utbildning i spsm´s neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De har även olika många år i yrket, då en hade arbetat i ca tre år och 

en annan arbetet i tjugo år. 
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4.4 Kvalité på data 

Reliabilitet som ide bygger på kvantitativa studier, vilket skiljer sig från kvalitativa studier 

där forskarna vill försöka förstå hur den intervjuade tänker. Forskaren vill förstå och få 

erfarenheter, synsätt och uppfattningar om olika fenomen. De olika situationerna skall vara 

normaliserade i alla lägen för att få hög reliabilitet. Det innebär att den kvalitativa intervjun 

har en låg grad av normalisering (Bryman, 2011).  För att intervjuerna ska bli så 

normaliserade som möjligt utformade jag en intervjuguide. På det sättet fick alla förskollärare 

ta del av samma frågesammanställning samt samma uppdiktade fallbeskrivning. Jag har 

intervjuat enskilt så det har använts samma intervjuteknik i samtliga intervjuer. Tillförlitlighet 

beskriver Andreas Fejes & Robert Thornberg (2015) som ett begrepp som behandlar hur 

systematisk och noggrann forskaren har varit under hela processen. Hur tillförlitliga och 

trovärdiga ens resultat är, som en följd av tillvägagångssättet i datainsamlingen och analysen. 

Reliabiliteten och trovärdigheten i min studie finner jag som förhållandevis hög, beroende på 

valet av att använda intervju som metod med en färdig intervjuguide. Däremot kan det inte 

försäkras att olikheter i resultat uppnås om upprepande intervjuer med samma intervjuguide 

utförts med samma förskollärare men med tidsskeden mellan intervjutillfällena. 

 

Vidare beskriver Fejes & Thornberg (2015) att begreppet validitet är ett sätt att undersöka i 

vilken utsträckning den forskning som har genomförts och om metoden som har använts 

undersöker det som avses att undersökas. I den kvalitativa intervjun försöker forskarna 

komma åt hur respondenten ser på ting, deras uppfattningar, deras erfarenheter och tankar 

(Bryman, 2011). Frågornas utformning har därför betydelse för att uppnå hög validitet. Jag 

har av den orsaken utformat min intervjuguide med utgångspunkt i min studies syfte, de två 

frågeställningar och det uppdiktade fallet för att respondenternas svar skall stämma överens 

med det jag har för avsikt att undersöka. 

 

Min studie har framställts efter en kvalitativ metod och har inte varit så omfattande. Då det 

har intervjuats sex förskollärare inom en kommun, vilket gör att resultatet inte kan 

generaliseras i för stor utsträckning. Men sex intervjuer räckte då jag kunde se återkommande 

mönster hos förskollärarna som intervjuats. Vilket visar på en förhållandevis hög bredd och 

har med de variationer som kan finnas vilket Bryman (2011) beskriver. 
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4.5 Genomförande  

Innan min undersökning startade mailades ett informationsbrev till förskollärarna som 

informerade om vad min studie skulle beröra för område och vad intervjun skulle handla om. 

Det tydliggjordes även för de forskningsetiska principerna som är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

tydliggjorde att deras medverkan kommer att vara helt anonym och att svaren inte kan 

kopplas ihop med dem eller med deras arbetsplats. Efter utskick av informationsbrev så 

bokade vi in tider för intervjun. Intervjuerna har ägt rum på förskollärarnas arbetsplatser och 

det har varit individuella intervjuer med en förskollärare åt gången. Eftersom jag skriver 

enskilt, har jag genomfört intervjuerna själv och har spelat in dem på en mobiltelefon. 

Intervjuerna pågick mellan 15 – 20 min som beräknat. Alla informanterna fick ta del av 

intervjufrågorna innan som mailades till dem. Vilket jag anser är en fördel eftersom 

informanterna då kunde sätta sig in i frågorna och tala mer fritt om ämnet utifrån deras 

erfarenheter. Intervjuerna inledes med att jag försäkrade mig om att informanterna tagit del 

av informationsbrevet. Under intervjuerna har avsikten varit att låta informanterna tala fritt 

utifrån intervjufrågorna utan att störa deras resonemang, utan följt upp med kompletterande 

följdfrågor om det har behövts. Syftet med det har varit att inte utöva inflytande och styra 

samtalet för mycket för att inte gå miste om värdefull information. Det fiktiva fallet om 

Niklas har presenterats i slutet av intervjuerna för informanterna. Detta för att inte utöva 

inflytande på deras bild av vad ett barn i behov av särskilt stöd kan vara eller inte vara. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Inom forskning finns det forskningsetiska principer som forskaren behöver förhålla sig till. 

Det kallas forskningskravet och innebär att forskningen bör vara av hög kvalité och att 

forskningsfrågorna behöver vara väl genomtänkta. Vetenskapsrådet (2002) kallar dessa 

individskyddskravet och ska vara utgångspunkten för alla forskningsetiska överväganden. 

Under mitt arbete har dessa tagits i beaktning och kommer nu närmare att beskriva dessa fyra 

grundkrav. Informationskravet innebär att deltagarna i studien skall informeras om syftet med 

studien. Samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i 

studien och kan när som helst under studiens gång välja att avstå från att svara på en fråga 

eller att avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare måste 
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skydda mitt material och skydda deltagarnas personuppgifter så att utomstående inte kan ta 

del av dem. Hänsyn måste även tas till informanternas identitet med respekt av sekretess. 

Nyttjandekravet innebär att material som deltagarna har tillfört endast får användas till just 

den här studien om inget annat har bestämts (Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav har det 

tagits hänsyn till genom att skicka ut ett informationsbrev till de berörda förskollärarna. Där 

de fyra etiska grundkraven har beskrivits och inför varje intervju har förskollärarna tillfrågats 

om de har läst informationsbrevet och försäkrat mig om att deltagarna är medvetna om de 

fyra kraven. 

 

4.7 Kvalitativ dataanalys 

När intervjuerna och fallet hade genomförts transkriberades dem genom att jag lyssnade på 

inspelningarna som hade gjort. Jag delade på intervjuerna och fallet så analysen är gjord i två 

delar. Jag skrev ned det som sades på papper och har valt att i resultatdelen på både 

intervjuerna och fallet sammanfatta informanternas svar. Suckar, pauser och upprepningar 

med mera har bortsetts från resultatet, då jag ansåg att det inte tillför något till resultatet. 

Fejes och Thornbergs (2015) beskriver att dataanalys i kvalitativ forskning gör gällande att 

aktivt arbeta med sitt datamaterial för att kunna ordna texter och leta efter relevanta mönster. 

”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det handlar 

om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla 

mönster” (Fejes & Thornberg 2015, s 35). Jag har gjord de här kommande stegen i både 

resultat för intervjun och i resultat för fallet. I ett första steg så lästes transkriberingarna flera 

gånger och jag bekantade mig med materialet. I ett andra steg har jag funnit och plockat ut 

övergripande mönster utifrån informanternas svar, vilket gör att forskaren kan få fram en mer 

strukturerad textmassa. I ett tredje steg har jag gått djupare och funnit andra mönster genom 

att strukturera och granska de redan övergripande mönster och fått fram mina nuvarande 

rubriker. I resultatet för intervjuerna framkom rubrikerna: Alla är i behov av särskilt stöd 

någon gång, den fysiska miljön i förskolans verksamhet utifrån förskollärarnas erfarenheter 

och utmaningar i samverkan. I resultaten för fallet framkom rubrikerna: Den fysiska miljön i 

förskolan, pedagogiska aktiviteter och utmaningar med Niklas. I ett fjärde steg har jag gått 

ännu längre med att skapa underrubriker utifrån förskollärarnas erfarenheter. 
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5 Resultat av intervju 

I det här kommande kapitlet kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. De olika 

huvudtemana som presenteras är: Alla är i behov av särskilt stöd någon gång, den fysiska 

miljön i förskolans verksamhet utifrån förskollärarnas erfarenheter och utmaningar i 

samverkan. Här kommer deras erfarenheter av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

5.1 Alla är i behov av särskilt stöd någon gång 

I informanternas svar framkommer hur de har erfarenheter av att alla barn kan vara i behov 

av särskilt stöd någon gång i verksamheten. Förskollärarna är väl medvetna om vad det står i 

olika styrdokumenten för förskolan men att rättvisa inte behöver vara lika för alla, utan att 

man utgår ifrån vad varje barn behöver och vad de har för behov. Nedan presenteras tre 

utsagor från förskollärare. 

 

5.1.1 Stöttning i verksamheten 

Alla förskollärare upplever att alla barn är i behov av särskilt stöd, någon gång i 

verksamheten för att utvecklas. De uttrycker att barn utan diagnos, som de kallade 

gråzonbarnen kan behöva stöttning i leken, hjälp i konflikter och att de måste vara närvarande 

pedagoger i verksamheten. En förskollärare uttrycker:  

 

Många barn är ju i behov av särskilt stöd och jag är mer van med uttrycket ”särskilda rättigheter” om 

de här barnen med diagnos eller medfött. Men särskilt stöd kan ju vara stöttning i leken, tex att man ser 

här, här behöver vi gå vidare. För egentligen så är alla barn i behov av särskilt stöd men särskilda 

rättigheter är kanske när du har mer neurologiska, medfödda eller funktionsnedsättningar som syns.   

 

Utifrån förskollärarens berättelse kan en tolkning göras att uttrycket behöver ändras då alla 

barn någon gång är i behov av särskilt stöd till att heta särskilda rättigheter om de barn som 

har mer uttalade diagnoser eller funktionsnedsättningar. Detta för att slippa förvirringar då 

alla anses ha särskilda behov någon gång i verksamheten.  
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5.1.2 Rättvisa behöver inte vara lika 

Förskollärarna berättar att alla barn har rätt till likvärdig utbildning i förskolans verksamhet 

oavsett behov men rättvisa betyder inte lika och säger ”Vi har ju flera styrdokument och det 

pratas mycket att det ska vara rättvist men rättvisa behöver inte vara lika utan man utgår från varje 

barn och ser vad varje barn behöver” (Förskollärare). En annan säger ”Vi vet vad vi har i våra 

styrdokument som vi ska följa men vi måste anpassa det för varje barn. Så det kan inte vara lika för 

alla i våra barngrupper” (Förskollärare). Förskollärarnas citat kan tolkas som att de är väl 

medvetna om vad förskolans styrdokument innehåller men att det är svårt med en rättvis 

utbildning då alla är olika och har olika behov. De anpassar sig efter varje barn och vad detta 

barn behöver. Utbildningen kan alltså inte vara lika och rättvis då barn har olika behov och 

kan olika mycket.  

 

5.2 Den fysiska miljön i förskolans verksamhet utifrån förskollärarnas 

erfarenheter 

I informanternas svar framkom exempel på hur man kan använda miljön i förskolan som en 

resurs i arbetet om den fungerar väl. Att allt sker i ett sammanhang så det är flera olika saker 

som påverkar ens handlingar. Ett annat exempel som framkommer är att barngrupperna är för 

stora och en önskan om mindre barngrupper för att hinna se alla barn. Men även att 

ekonomiska medel sätter stopp för en verksamhet som de skulle vilja ha. Men också att ha ett 

inkluderande förhållningssätt och vara lyhörda för alla i barngruppen. Nedan presenteras åtta 

utsagor från förskollärare. 

 

5.2.1 Den fjärde pedagogen 

En förskollärare upplever att miljön är som en fjärde pedagog och fungerar som en hjälp när 

den fungerar. Om miljön är stökig eller inte fungerar så bra, blir miljön mer en belastning för 

pedagogerna i verksamheten. ”Jag tänker miljön som den fjärde pedagogen, är det kaos i miljön så 

får vi mycket mer att kämpa med” (Förskollärare). Genom att använda förskolans miljö som en 

fjärde pedagog möjliggör det för pedagogerna att ha en bra verksamhet. 

 

5.2.2 En miljö för alla 
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Förskollärarna berättar att när de upptäcker att ett barn är i behov av särskilt stöd, är det första 

de gör är att se över verksamheten, behöver vi i arbetslaget ändra något, behöver rutinerna 

ändras eller hur ser miljön ut. En kartläggning om vilka situationer som fungerarar och vilka 

situationer som fungerar mindre bra. Vad kan vi ändra på genom att anpassa miljön efter 

barnets förutsättningar. Så här uttrycker en förskollärare det: 

 

Miljön ska fungera för alla och att man tänker på att dela in barnen i mindre grupper och underlätta för 

barnet som har behov. Stötta i vissa situationer som är svåra och att aktiviteterna är anpassade efter 

varje barn, att det både är utmanande men ändå på den nivån som barnet klarar av för att få känna sig 

som sitt bästa jag. 

 

I förskollärarens beskrivning kan en tolkning göras att miljön i verksamheten behöver 

anpassas efter barnen som vistas där, att den är viktig för alla. Hur kan vi göra till det bättre 

för alla barn utan att utesluta andra. Dels att miljön har en stor betydelse för en bra 

fungerande verksamhet och att barnen får utmaningar de klarar av för att växa som individer. 

En förskollärare upplever att barngrupperna är alldeles för stora och att hon skulle vilja 

minska dem till mindre barngrupper. Eftersom det då blir lugnare och den pedagogiska 

verksamheten flyter på. Hon beskriver även att det inte alltid är bättre med mer pedagoger 

eftersom det då blir många fler relationer att skapa för barnen. Så här berättar hon det: 

 

Om jag fick bestämma så skulle det vara färre barn i barngrupperna. Det är inte alltid som det är bättre 

att det är fler pedagoger för då kan det bli för mycket relationer istället. Bättre att sänka barnantalet för 

att hinna se alla barn och sen kompetensen hos pedagogerna, många gånger sätts det in personer utan 

kompetens och då blir det inte bättre för någon. 

 

Här upplever förskolläraren att barngrupperna är för stora och att hon vill ha mindre 

barngrupper. Extra pedagog blir bara mer relationer för barnen vilket hon uttrycker inte är 

bra, utan mindre barngrupper. Men även kompetensen hos pedagogerna, för hon menar att 

många gånger sätts det in resurser utan kompetens och det blir ju inte bättre för någon då. En 

förskollärare berättar att tillgången på material i förskolan inte är så önskvärd som hon skulle 

vilja och om de fick beställa vad de ville ur leksaks katalogerna så skulle det bli en bra 

upplevelse för alla på förskolan. Så här beskriver hon det: ”Fick man välja ur katalogerna vad man 
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ville så skulle det ha varit väldigt trevligt för alla” (Förskollärare). Här kan en tolkning göras att det 

saknas material i förskolan, att de inte har det materialet de vill ha. Men att ekonomiska 

medel saknas till att köpa in material dom vill ha i verksamheten. Förskolläraren upplever att 

de vill ha mer material i förskolan och att det skulle vara härligt om de fick beställa vad de 

ville.  

 

5.2.3 Tillhöra gemenskapen i förskolans verksamhet 

En del förskollärare belyser vikten av att barnet får vara med i gruppen på förskolan, att de 

ska känna att de har en given plats och att barnet i behov av särskilt stöd blir en del av hela 

verksamheten på förskolan. ”Att vara en del av sammanhanget som det är på förskola, att vara med 

i gruppen och att känna att man har en plats i gruppen också” (Förskollärare). Här kan en tolkning 

göras att barnen som är i behov av särskilt stöd skall vara inkluderade i förskolans 

verksamhet. Att de ska känna sig trygga och som en del i gruppen på förskolan och att de är 

som vilket barn som helst. Att verksamheten anpassas efter deras behov av att vara 

inkluderande. 

 

5.2.4 Inkluderande erbjudande 

Alla förskollärare beskriver vikten av inkludering istället för exkludering, barnen har lika stor 

rätt att delta i förskolans verksamhet oavsett vad de har för behov. Men att det inte får bli på 

barnets bekostnad bara för att pedagogen vill att de ska vara med i en aktivitet. Några 

förskollärare uttrycker: 

 

Det är mest att man inkluderar, att de får vara med istället för exkluderad. Men samtidigt får det inte bli 

på barnens bekostnad. Många gånger så kan jag också känna att man vill att dom ska vara med, att det 

ibland kan bli väldigt väldigt fel. Att jag som pedagog får inte tänka på att det ska vara bekvämt för 

mig här utan vad blir bäst för det här barnet sen. 

 

Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd skall vara inkluderade i förskolans verksamhet 

men att de inte tvingas att delta i en aktivitet de inte vill delta i, eftersom det då kan bli 

väldigt fel, både för barnet och för pedagogen. Det bästa för barnet skall vara i fokus och som 
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pedagog får de möjligen göra saker som inte är så bekväma men att de som pedagoger får 

tänka på att det är för barnets bästa nu och i framtiden. 

 

5.2.5 Allt sker i ett sammanhang 

Förskollärarna upplever att allt påverkar varandra i förskolans verksamhet och att miljön är 

en viktig aspet i förskolans verksamhet. De kan inte skuldbelägga barnet när det påverkas av 

väldigt många olika saker i miljön och dess omgivning. ”Barn är ju ingenting utan allt sker ju i 

ett sammanhang. Så man är ju inte på ett särskilt sätt utan det är ju saker det påverkas av” 

(Förskollärare). Genom att barnen påverkas av miljön och dess utformning och andra faktorer 

inom en förskola, så får pedagogerna arbeta för att försöka hitta lösningar i verksamheten. 

Barn är ingenting utan allt samverkar med varandra och påverkas av varandra så som miljön, 

barnen och pedagogerna.  

 

5.2.6 Lyhörda för alla barn i gruppen 

Förskollärarna berättar att verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan och att miljön 

måste fungera. Att förhindra att barnet skall hamna i situationer den inte klarar av och vara 

lyhörda för alla barn i barngruppen. Då ett barn i behov av särskilt stöd kan påverka de andra 

barnen också. Så här beskriver en förskollärare det: 

 

Vi ska anpassa verksamheten till barnets bästa. Att vi fokuserar på verksamheten och miljön och inte 

fokuserar på det individuella barnet. Och ändrar man i miljön så minskar ju risken för att barnet skall 

hamn i situationer som den inte klarar av. Vi ska göra vårt allra yttersta och vara lyhörda för barnet 

men även för de andra barnen i barngruppen. De andra barnen kan också ha åsikter och bli påverkade 

av att det är något barn som har svårigheter, så att man ser helheten. 

 

Förskollärarna upplever att de behöver vara flexibla i sitt arbete med barn generellt men ännu 

mer i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, att kunna individanpassa och följa barnen så 

mycket som möjligt. Att fokusera på miljön och se vad dem kan förändra, att utgå från 

barnens behov och finnas där som stöd. Även att lyssna in alla barnen i gruppen då alla är 

enskilda individer och har olika behov. 
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5.3 Utmaningar i samverkan 

Förskollärarna upplever att det kan vara lite problematiskt med samverkan med barnens 

vårdnadshavare men även med andra yrkeskompetenser. Att det kan uppstå förnekelse bland 

barns vårdnadshavare, om deras barn kan vara i behov av särskilt stöd. Förskollärarnas 

erfarenheter påvisar även vikten av en bra och fungerande relationer med barnens 

vårdnadshavare. Utifrån förskollärarnas erfarenheter så innebär samverkan med 

specialpedagogen, en massa möten för att få tips och handledning. Även att det finns krav på 

förskolan från andra yrkeskompetenser som förskolan inte kan leva upp till och att det tar 

lång tid för utredningar med andra yrkeskompetenser. Nedan presenteras sex utsagor från 

förskollärare. 

 

5.3.1 Förnekelse bland vårdnadshavare 

En förskollärare upplever att det kan finnas förnekelse hos vårdnadshavare på förskolans 

småbarnsavdelningar. Att de inte vill ta till sig funderingar och farhågor från förskolans 

pedagoger. Att det för pedagogerna kan bli en slags kamp för barnets rätt till special hjälp på 

grund av att vårdnadshavarna inte vill se hur det står till med deras barn. Så här uttrycker hon 

det: 

 

På småbarnsavdelningen kan det vara lite förnekelse hos vårdnadshavarna. Att man kanske inte vill 

inse att det är nåt, att deras barn har någon sorts av behov. Utan man kan säga, mitt barn är så litet, det 

kommer säkert försvinna, växa bort. Fast vissa saker växer ju inte bort, så det kan ta en stund att ha 

samtal med föräldrarna för att dom ska inse, för vi behöver ju deras samtycke till att ta kontakt med 

specialpedagogen. 

 

Här kan en tolkning göras att förskolläraren upplever att vårdnadshavare till små barn har 

svårt att ta till sig pedagogers bedömning av att barnet kan vara i behov av stöd. 

Vårdnadshavarna hänvisar då till att de är små och att det växer bort. Pedagogerna får då 

samtala med vårdnadshavarna och få dom att förstå att det här växer inte bort. Eftersom 

pedagogerna måste ha vårdnadshavarnas samtycke för att kontakta specialpedagog. Då får 

barnen ingen specialpedagogs hjälp utan bara de förändringar pedagogerna kan göra i 

verksamheten. 
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5.3.2 Öppen dialog 

Förskollärarna berättar att samverkan med vårdnadshavarna överlag fungerar väldigt bra men 

att vissa fungerar lite mindre bra. Även att det måste ha en väl fungerande relation och öppen 

dialog med vårdnadshavarna. ”Samverkan med familjerna är A och O i arbetet, just att ha en öppen 

dialog med varandra” (Förskollärare). Utifrån hennes erfarenhet av samverkan med barnens 

vårdnadshavare kan en tolkning göras att samverkan är väldigt viktig för barnen och deras 

vistelse på förskolan. Men även att förskollärarna har en öppen dialog och kommunikativt 

förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna. Så här beskriver en annan förskollärare det: 

 

Vad de har för krav på personalen i förskolan och hur dom har bearbetat om det är en diagnos, det är ju 

lite olika från föräldrarnas håll också. Men de flesta föräldrarna brukar ju vara nöjda med om det går 

hyfsat fort med processerna om det ska utredas och så. 

 

I förskollärarens erfarenhet om samverkan med barnens vårdnadshavare kan en tolkning 

göras att vårdnadshavarna kan ha vissa krav på personalen vilket de då måste kunna förmedla 

till pedagogerna i förskolan. Då är en bra fungerande relation att föredra så man kan samtala 

om hur processen går och om varför det ka ta tid med processen. 

 

5.3.3 En massa möten 

Det är framförallt samverkan med specialpedagog utöver vårdnadshavare som de har 

erfarenheter av, någon förskollärare hade från habiliteringen. Var det andra instansen 

inblandade så som psykolog, talpedagog, BVC eller socialen så kan det även bli 

nätverksmöte ibland.  Så här upplever en förskollärare det: 

 

Samverkan med specialpedagogen innebär en massa möten, att de kommer ut och observerar, har 

möten med oss i arbetslaget där vi diskuterar hur vi ska jobba vidare och dokumentera, få feedback. 

Vilket material vi ska använda för just den här individen för att den ska få ut det mesta av 

verksamheten, lite så. 

 

I förskollärarnas upplevelse kan en tolkning göras att samverkan innebär en massa olika 

möten. Specialpedagogen kommer ut och observerar barnet, gruppen och verksamheten. 
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Pedagogerna får handledning och tips på hur de kan komma vidare i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd samt tips på olika material de kan använda sig av i arbetet med just det barnet. 

 

5.3.4 Resursbrister i förskolan 

En förskollärare upplever att det ställs ouppnåeliga krav från habiliteringens sida och att förskolan 

inte kan leva upp till dessa krav. Det blir då en svår sits för personalen i förskolan då de inte kan 

tillgodose barnens behov, så här beskriver hon det:  

 

Habiliteringen har väldigt mycket krav som jag önskar skolan eller förskolan skulle kunna uppfylla, 

men det kan vi ju inte. Vi har ju inte de resurserna, varken med personal eller pengar. Så på så sätt 

skulle man önska att det kunde läggas mer pengar på barnen på en gång. Så kan jag känna för det blir 

ju inte likvärdigt för dom andra och även samarbetet blir ju bättre om man kan gör det som ska göras, 

som är tänkt att göras. Men man kan inte byta lokal och vi kan inte få mer tid eller jobba ensamma. 

 

Förskolläraren erfar en frustration på de krav från habiliteringen de inte kan uppnå i 

förskolan. Dels på grund av miljön och dess utformning men även på personalomsättning och 

brist på ekonomiska medel. Det blir inte en likvärdig utbildning för barnen som är i behov av 

stöd eftersom förskolan inte kan leva upp till kraven. Samarbetet blir ju också lidande då 

förskolan inte kan samarbeta och gör det som krävs. Då de inte kan byta lokal hur som helst 

för en verksamhet som förskola. Personalen kan ju inte arbeta mer än de redan gör så tiden 

kan inte bli mer och pedagogerna får inte arbeta ensamma.  

 

5.3.5 Lång process 

En förskollärare upplever att det tar lång tid för en utredning att bli klar och kan förstå att det 

gör det. Men att det är synd eftersom dem inte kommer igång med arbetet med barnet som är 

i behov av särskilt stöd och beskriver det så här: ”Att utredningarna kan ta lång tid samtidigt 

som jag kan förstå det, för det är ju inget som ska stressa fram. Men det är det man kan önska 

ibland att det kunde gå lite snabbare för att kunna sätta igång” (förskollärare). Här upplever 

förskolläraren att diagnos utredningar kan ta lång tid att genomföra medans förskollärarna 

står och trampar frustrerat och väntar på svar. För att kunna börja arbeta med barnet men 
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samtidigt som det är förståeligt att det tar lite tid för att det är ingen liten sak att undersöka då 

det kan vara olika instanser inblandade och skall göra utredningen. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat från intervjuerna 

Förskollärarna uttrycker att alla barn är i behov av stöd någon gång i verksamheten i 

förskolan. Att man kanske behöver ändra uttrycket till särskilda rättigheter för barnen med 

mer uttalade diagnoser eller funktionshinder för att slippa förvirring då alla anses vara i 

behov av särskilt stöd någon gång. Förskollärarna är väl medvetna om vad det står i 

förskolans styrdokument men att det är svårt med en lika och rättvis utbildning då alla barn är 

olika och har olika behov. De försöker anpassa verksamheten efter varje barn och vad det här 

barnet behöver. Förskollärarna uttrycker att de inkluderar barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet och att de skall känna sig som en del i gruppen. Att de har sin plats där 

som vilket annat barn som helst. Att miljön i verksamheten behöver anpassas till barnen som 

vistas där och att miljön är oerhört viktig för alla i verksamheten. Barnen behöver utmaningar 

och aktiviteter de klarar av för att växa som individer. Förskollärarna beskriver också att 

barnen påverkas av miljön, dess utformning och andra yttre faktorer inom en förskola. 

Pedagogerna får arbeta för att hitta olika lösningar de kan göra i verksamheten för barn i 

behov av särskilt stöd. De skall inkluderas i förskolans verksamhet men de skall inte tvingas 

att delta i en aktivitet som de inte vill delta i eftersom de då kan bli väldigt fel för barnet.  

 

Det bästa för barnet skall vara i fokus samt att de som pedagog kanske får göra ting som inte 

är så roliga alltid, men att de då som pedagog får tänka på att det är för barnets bästa nu och i 

framtiden. För att arbeta i förskolan måste man vara flexibel, kunna individanpassa samt följa 

barnen så mycket som möjligt. Att titta på miljön och förändra det som inte fungerar, utgå 

från barnens behov och finnas där som stöd. Samtidigt lyssna in alla barn i barngruppen då 

alla är enskilda individer med olika behov. Men även att det sätts in personal som saknar rätt 

kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, vilket inte gör situationen bättre. 

Utifrån förskollärarnas erfarenheter så kan de berätta att en del vårdnadshavare har svårt att ta 

till sig att pedagogerna tror att deras barn är i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavarna 

hänvisar till att de är små och att det växer bort. Pedagogernas uppgift blir då att samtala med 

föräldrarna och försöka få dem att inse att det här växer inte bort. Pedagogerna måste ha 



34 
 

vårdnadshavarnas samtycke till att ta kontakt med specialpedagogen vilket blir ett dilemma 

om vårdnadshavarna blundar för eventuella problem. Samverkan mellan pedagog och 

vårdnadshavare i förskolan är väldigt viktigt för barnen och deras vistelse på förskolan. Att 

de har en öppen dialog och ett kommunikativt förhållningssätt gentemot barnens 

vårdnadshavare. Genom att eftersträva en väl fungerande relation så kan pedagogerna lyfta 

lite svårare problem med vårdnadshavarna om det uppstår. Utifrån förskollärarnas 

erfarenheter av samverkan så innebär det en massa möten. Att specialpedagogen kommer ut 

och observerar barnet, gruppen och verksamheten. Specialpedagogen ger pedagogerna 

handledning och tips på hur de kan komma vidare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 

samt tips på olika sorters material att använda sig av i arbetet med det speciella barnet.  
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6 Resultat av Fallet 

I det här kommande kapitlet kommer resultatet från fallbeskrivningen att redovisas (se fall 

bilaga 3). Killen i det uppdiktade fallet kallas Niklas och här har förskollärarna fått berätta 

lite fritt hur de skulle göra för Niklas i verksamheten utifrån deras erfarenheter av barn i 

behov av särskilt stöd. Huvudtemana som presenteras här är: Den fysiska miljön i förskolan, 

pedagogiska aktiviteter och utmaningar med Niklas. Jag har samlat några citat i varje stycke 

som beskriver hur förskollärarna upplever Niklas.  

 

6.1 Den fysiska miljön i förskolan 

Genom förskollärarnas erfarenheter uttrycker de att Niklas är ett ganska normalt barn men att 

de behöver se över verksamheten, men även hur deras arbetssätt och förhållningssätt 

fungerar. Att de får fokusera på det som Niklas intresserar sig av och hitta utmaningar för att 

få honom att växa. Att använda olika sorters material och att vara närvarande i barngruppen. 

Nedan presenteras fem utsagor från förskollärare. 

 

6.1.1 Kartläggning av verksamheten 

Förskollärarna uttrycker att Niklas är ett ganska normalt barn och att de får se över hur de 

som arbetslag arbetar och bemöter barnen. De gör även en kartläggning av verksamheten, vad 

fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra, och att det ibland kan lösas med små enkla 

medel. Så här upplever några förskollärare det: 

 

Vi får först se över det egna arbetssätt och förhållningssätt men även i arbetslaget tillsammans också 

för det handlar mycket om hur vi gör också. 

Jag tänker att man får göra en kartläggning, se över vad det är som fungerar och vad som inte fungerar, 

i vilka situationer det fungerar för Niklas. Så att det kan bli bra för Niklas i dom situationerna som är 

svårt. 

Man kan ju se om det är små enkla medel som får det att bli lugnare i gruppen, ibland kan det handla 

om att man ska dela sig i små grupper. Det blir då en lagom lekgrupp där man kommer till sin rätt. 

 



36 
 

Här uttrycker förskollärare att de själva utvecklas som förskollärare då de får gå igenom sitt 

arbetssätt och förhållningssätt, ifrågasätta sig själva lite. Behöver vi göra på det här sättet? 

finns det något annat sätt att göra det på? Hur är vårat bemötande? Att vara öppen och se vad 

de behöver ändra på för att få verksamheten att fungera. Pedagogerna behöver göra en 

kartläggning av verksamheten och se på vad som fungerar samt vad som inte fungerar. Att 

det som inte fungerar i verksamheten får de förändra och att det ibland bara behövs små enkla 

ändringar som att dela in barnen i mindre grupper, vilket kan leda till förändring. Att de får 

testa olika konstellationer för att komma på bästa möjliga lösningar för alla barn i 

verksamheten och speciellt för barn i behov av särskilt stöd.  

 

6.1.2 Individbaserat  

En förskollärare berättar att eftersom Niklas tycker om att leka med bygg och 

konstruktionsmaterial så skall de fokusera på det. Ge honom utmaningar och låta honom växa 

som individ, och eftersom Niklas hade problem med språket kan de använda sig av olika 

hjälpmaterial och så här uttrycker en förskollärare det: 

 

Han tycker om bygg och konstruktion, fokusera lite på det, låt han få växa så att han känner sig trygg 

och stötta med språket. Kanske använda sig av TAKK som stöd och att man använder det i hela 

gruppen så det inte blir utpekande. Att det här är för ett barn utan vi jobbar med hela gruppen. 

 

Utifrån förskollärarnas citat kan en tolkning göras att man som pedagog skall använda 

materialet som Niklas tycker om. Genom att använda materialet Niklas gillar, växer han och 

känner sig trygg. Även att de kan använda TAKK eftersom Niklas har problem med språket, 

att göra det i hela barngruppen så att det inte blir utpekad för Niklas utan inkluderande i hela 

barngruppen. 

 

6.1.3 Observera barnen i miljön 

Förskollärarna berättar att de kan göra på lite olika sätt i verksamheten. Dels att de observerar 

barnet och ser vart det uppstår problem,  med vilka barn uppstår problemen och dels om olika 

förändringar de kan göra i verksamheten. Så här uttrycker förskollärare det: 
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Jag skulle observera väldigt mycket, speciellt när det blir konflikter. Jag skulle kolla lite vart är barnet 

ifråga när det blir konflikter, vilket rum är barnet i? Är det ofta samma rum? Är det ute eller inne, i 

skaparrummet eller ute i hallen. Att är det någonting i något av rummen som triggar igång någonting 

för miljön påverkar ju väldigt mycket också. Sen skulle jag också titta på, vilka barn är det? Är det 

alltid samma barn som det blir konflikter med eller är det olika hela tiden, det är väldigt viktigt också. 

 

Utifrån förskollärarnas berättelser kan en tolkning göras att det är viktigt med närvarande 

pedagoger som kan upptäcka när något inte fungerar som det ska, att de är uppmärksamma 

och lyhörda. Vart inträffar incidenterna? Vilka leker han med? Men även att de testar lite 

olika konstellationer, arbetssätt och material för att göra det bra för barnen i gruppen. 

 

6.2 Pedagogiska aktiviteter 

Här uttrycker förskollärarna att de får använda sig utav olika metoder för att hjälpa Nicklas 

dels med sin empatiska förmåga och dels för att leka med de andra barnen i barngruppen. 

Förskollärarna problematiserar även samlingen genom att ställa olika frågor till sig själva. 

Nedan presenteras fyra utsagor från förskollärare. 

 

6.2.1 Empatiska förmågan  

En förskollärare upplever att Niklas brister i sin empatiska förmåga och att det går att arbeta 

med. Genom att lära Niklas hur han ska hantera olika ansiktsuttryck och koppla samman dem 

med bilder och på så sätt utveckla Niklas empatiska förmåga. En förskollärare upplever det så 

här: 

 

Niklas hade svårt att lyssna på andra och brist i sin empatiska förmåga, då skulle jag nog försöka och 

jobba lite med empati. Jag skulle tex läsa vem böckerna, som är väldigt korta eftersom han hade svårt 

att sitta still. Prata om känslor och sätta ord på känslor, man kan ha bilder på ansiktsmimiken att koppla 

ihop med ordet ledsen. Jag vet vad ledsen innebär men jag har ingen aning om hur det ser ut när man är 

ledsen. Material om känslor överhuvudtaget, att sätta ord på känslor. 
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Förskolläraren upplever genom att använda sig utav olika sorters material så som böcker, 

bilder och ansiktsmimik så kan de visa Niklas hur det ser ut när någon är ledsen. Att prata om 

känslor och benämna dem så att de kan lära sig om känslornas innehåll och utseende vilket 

gör att de känner igen dem.  

 

6.2.2 Hjälp leka 

Fallet uttrycker att de andra barnen inte vill leka med Niklas och att som förskollärare då får 

hjälpa till och stötta barnen i leken och så här beskriver en förskollärare det:  

 

Vill de andra barnen inte ha med Niklas i leken så får man hjälp leka in honom, om dom lekar affär då 

får han väl vara en kund som kommer in och ska köpa en massa grejer eller en försäljare som vill sälja 

tepåsar eller vad det kan vara. Då får pedagogen vara med och hjälpa honom in, och sen försöka skaffa 

statusen, är det så att man alltid får höra att man är dålig då blir man ju dålig. Vi som pedagoger måste 

bryta den spiralen och försöka få upp den istället. 

 

Förskolläraren uttrycker att som pedagog får vara med i leken och stötta en del barn. Att leker 

de affär så får väl Niklas vara en kund då som ska köpa saker eller en säljare som vill sälja 

tepåsar. Pedagogerna får då hjälpa Niklas in i leken och sen försöka höja hans status i 

barngruppen. Om barnet alltid får höra att det är dålig så blir barnet ju dålig uttrycker 

pedagogen så att bryta den onda cirkeln och lyfta fram Niklas positiva sidor. 

 

6.2.3 För vems skull har vi samlingen 

Förskollärarna upplever att de får testa lite olika konstellationer och se vad som fungerar på 

samlingen. De resonenerar även kring varför har vi samlingen? För vems skull har vi 

samlingen? Att det är viktigt att reflektera om dessa frågor så att alla barn gynnas av det. Så 

här upplever några förskollärare det: 

 

Att det inte fungerar på samlingen, vad kan man göra åt samlingen, kan man förändra den? Måste 

Niklas vara med samlingen? Många gånger så är det att man tycker att det ska fungera men för vems 

skull har vi samlingen, kan man dela barnen i mindre grupper. 
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Vi har märk väldigt mycket att dom barn som kanske rör sig mest under samlingen och kryper iväg 

eller ålar någonstans, sitter och pillar med en leksak eller rör sig hela tiden. Det är faktiskt dom som har 

lyssnat mest och har man pratat efteråt så blir man väldigt förvånad att dom kommer ihåg saker men 

dom som har suttit som tända ljus, dom kanske har varit någon helt annanstans i huvudet. Så bara för 

att man inte tror att dom är med så betyder det att dom inte är det. Det är lite häftigt egentligen. 

 

Utifrån förskollärarnas berättelser kan en tolkning göras att de reflekterar om för vem har de 

samlingen, behövs den? Är den för lång? Intresserar innehållet barnen? Eller är samlingen så 

traditionsbunden att man inte vill ta bort den? Men även att det inte gör någonting om barnen 

sitter och pillar med annat under tiden, de kan ändå uppfatta innehållet på samlingen. Allt 

behöver inte vara så inrutat utan det är okej att göra annorlunda. Men även att de kan dela in 

barngruppen i mindre grupper så att alla barnen kan få chansen att komma till tals och att 

utvecklas eftersom de kanske inte vågar det i stora samlingen. 

 

6.3 Utmaningar med Niklas 

Förskollärarna uttrycker att de försöker så mycket de går innan de tar samverkans kontakt 

med en specialpedagog och nedan presenteras en utsaga som kan sammanfatta flera 

förskollärares svar. 

 

6.3.1 Stöttning i arbetet 

Förskollärarna berättar att de försöker åtgärda och ordna så långt de kan innan de tar kontakt 

med specialpedagogen. Men att de då behöver barnens vårdnadshavares godkännande för att 

ta kontakt. Så här beskriver en förskollärare det:  

Man tar ju kontakt med specialpedagogen om man känner att man har provat olika sätt, att man inte 

kommer vidare, att man får stöd från specialpedagogen i det, vi pedagoger är ofta så att vi vill så 

mycket och vi försöker. Så när vi tar kontakt med specialpedagogen, då har man försökt väldigt 

mycket. Det är inte så att man direkt ringer och söker stöd, så man har ju kämpat en hel del. 

 

Utifrån förskollärarens berättelser kan en tolkning göras att de söker stöd från 

specialpedagogen när de inte ser en annan utväg, de har försökt så mycket och så gott de kan. 
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När de väl tar kontakt med specialpedagog så vill dem ha stöttning och handledning för att 

komma vidare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat från fallet Niklas 

Här uttrycker förskollärarna att man själv utvecklas som pedagog då de får gå igenom sitt 

arbetssätt och förhållningssätt, att de får ifrågasätta sig själva lite om deras arbetsmetoder 

fungerar eller inte. Måste vi göra på det här sätter? Kan vi göra på något annat sätt?  De 

behöver vara öppna för att se hur verksamheten fungerar och om den inte fungerar så får man 

förändra den. Att det ibland bara krävs små enkla medel som att dela in barnen i mindre 

grupper så leder det till förändring. Genom att använda material barnen är intresserade av så 

växer de och känner sig trygga, att de klarar av ting. Men även att använda andra material i 

barngruppen så det inte blir utpekande för det speciella barnet. Förskollärarna utrycker även 

vikten av närvarande pedagoger som kan upptäcka när något inte fungerar som det ska, att de 

är uppmärksamma och lyhörda. Vart händer sakerna? Vilka leker han med när det uppstår 

problem? Är det alltid samma barn? Pedagogerna får testa sig fram med olika konstellationer, 

arbetssätt och material för att förändra det som inte fungerar. Detta för att barnen ska få en 

bra vistelse på förskolan. Pedagogerna får använda sig av olika material som tex böcker och 

bilder på empatiska uttryck för att visa Niklas hur det ser ut när någon är ledsen. Genom att 

prata om känslor och benämna dem så kan han lära sig vad ledsen är och hur det ser ut när 

någon är ledsen. Här uttrycker förskollärarna att de får vara med i leken och hjälp leka in barn 

som har svårt med kompisrelationer. Höja statusen för det utsatta barnet i barngruppen, för 

får barnet alltid höra att det är dålig så blir man ju dålig. Pedagogerna får hjälpa till att bryta 

den onda cirkeln och lyfta fram barnets positiva sidor. Samlingen kan också vara 

problematisk för barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna resonerar kring för vem har vi 

samlingen? Behövs den? Är den alldeles för lång? Intresserar innehållet i samlingen barnen? 

Eller är samlingen så traditionsbunden att man inte vill ta bort den? Men de uttrycker även att 

det inte gör något om barnen sitter och pillar med något annan under tiden, att de ändå kan 

uppfatta vad samlingens innehåll handlar om. Att allt inte behöver vara så inrutat och precist 

hela tiden utan det är okej att göra annorlunda. Förskollärarna uttrycker att de söker stöd hos 

en specialpedagog när de inte ser en annan utväg. De känner att de har försökt så mycket de 

kan i verksamheten. Så när de väl tar kontakt med specialpedagogen så vill de ha handledning 
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och stöttning. Att kunna prata och få samtycke från vårdnadshavarna om att ta kontakt med 

specialpedagogen för vidare stöttning och handledning.  
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7 Diskussion  

I det här kapitlet kommer metoddiskussionen och resultatdiskussionen att presenteras. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Genom att göra en kvalitativ intervjustudie fick jag möjligheten att ta del av förskollärares 

erfarenheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det svåraste med den här intervjun 

var att få förskollärare att ställa upp. Jag vet inte vad orsakerna var men det är något jag tar 

med mig till när jag arbetar som förskollärare att tänka på. Att ställa upp på intervjuer eller 

observationer eller vad det kan vara eftersom det gynnar både mig och studenterna. Jag anser 

att frågorna i intervjuguiden och som ställdes till förskollärarna under intervjuerna har varit 

relevanta till mitt syfte. Innan undersökningen startade hade jag tänkt igenom formuleringen 

på frågorna så att de inte skulle vara ledande eller kunna missförstås. De svar som framkom 

överensstämmer med det jag ville studera. Jag gjorde intervjuerna enskilt vilket fungerade 

väldigt bra och alla informanter fick ta del av intervjuguiden innan så de kunde bekanta sig 

med frågorna. Om de inte hade fått intervjufrågorna innan så kanske jag hade fått andra svar 

men jag anser att det här var ett bättre tillvägagångssätt. Genom att de fick tillgång till 

intervjuguiden innan så var de förberedda och intervjuerna gick smidigt. Det kan ha betydelse 

för reliabiliteten men jag anser inte att det har påverkat intervjusvaren i någon större 

utsträckning. Men även fallbeskrivningen som de inte sett innan gick bra och de berättade 

utifrån sina erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Jag 

tror inte det finns någon begränsning med intervjun i det här fallet då jag ville ha deras 

erfarenheter som Bryman (2011) beskriver att man får genom intervjuer. Studien har inte 

varit så omfattande då det har intervjuats sex förskollärare inom en kommun vilket gör att 

resultatet inte kan generaliseras i för stor utsträckning. Men sex intervjuer räckte då jag kunde 

se återkommande mönster hos förskollärarna som intervjuats vilket visar på en förhållandevis 

hög bredd och har med de variationer som kan finnas vilket Bryman (2011) beskriver. Mitt 

urval av förskollärare har byggt på personliga kontakter, vilket kan påverka 

generaliserbarheten. Några av dem arbetade på samma förskola men jag tror inte det har 

någon betydelse för de arbetade i fyra olika stadsdelar. Men det som styrker trovärdigheten i 

min studie är att de resultat som framkommit stämmer överens med det som har framkommit 

i forskningen. 
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7.2 Resultatdiskussion 

FN:s barnkonvention (Unicef, 2017), salamancadeklarationen (Yeo , Neihart , Tang. 

Chong och Huan, 2011) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) tar alla upp barns rätt till 

utbildning oavsett vad barnen har för svårigheter. I läroplanen för förskolan (2016) förskrivs 

det att förskolan uppdrag är att skapa en verksamhet som ska anpassas till alla barn och att 

verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Den här studiens syfte 

var att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Detta för att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning utan att diskrimineras och för att 

lyfta fram möjligheter och utmaningar förskollärare ställs inför i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Nedan kommer frågeställningen att presenteras på nytt och sedan kommer en 

fråga i taget att besvaras. Därefter kommer en diskussion om vilka möjligheter och 

utmaningar förskollärare ställs inför i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och som 

sammankopplas med vad den tidigare forskningen säger. 

 

Frågeställningen i studien var:  

*Vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten?    

*Vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd?  

 

Vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten? 

Resultatet visar att förskollärarna har erfarenheter av att alla barn kan vara i behov av särskilt 

stöd någon gång i verksamheten. Även att de är väl medvetna om vad det står i olika 

styrdokumenten för förskolan men att rättvisa inte behöver vara lika för alla, utan att man 

utgår ifrån vad varje barn behöver och vad de har för behov. Förskollärarna framför exempel 

på hur man kan använda miljön i förskolan som en resurs i arbetet om den fungerar väl. 

Förskollärarna uttrycker att allt sker i ett sammanhang i förskolan så det är flera olika saker 

som påverkar ens handlingar. Ett annat exempel som framkommer är att barngrupperna är för 

stora och en önskan om mindre barngrupper för att hinna se alla barn. Men även att 

ekonomiska medel sätter stopp för en verksamhet som de skulle vilja ha. Resultatet visar 
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även att förskollärarna anser att det är viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt och vara 

lyhörda för alla barn i barngruppen. Genom förskollärarnas erfarenheter uttrycker de att 

Niklas är ett ganska normalt barn men att de behöver göra en kartläggning över 

verksamheten. Detta för att se vart det uppstår svårigheter för Niklas men även vart det 

fungerar bra. De berättar även att de behöver reflektera om hur deras arbetssätt och 

förhållningssätt fungerar. Så att de kan ändra sitt bemötande om det inte fungerar. Att de får 

fokusera på det som Niklas intresserar sig av och hitta utmaningar för att få honom att växa. 

Att använda olika sorters material men att också vara närvarande i barngruppen. 

Förskollärarna uttrycker att de får använda sig utav olika metoder för att hjälpa Nicklas dels 

med sin empatiska förmåga och dels för att leka med de andra barnen i barngruppen. 

Förskollärarna problematiserar även samlingen genom att ställa olika frågor till sig själva.  

 

Vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd?  

Resultaten visar att förskollärarna upplever utifrån sina erfarenheter att det kan vara lite 

problematiskt med samverkan med barnens vårdnadshavare. Men att den mestadels fungerar 

väldigt bra. Genom att de inte vill inse att deras barn kan vara i behov av särskilt stöd. De har 

även erfarenheter av att samverkan kan vara svår med andra yrkeskompetenser. Då förskolan 

inte kan uppnå de krav som andra yrkeskompetenser ställer på verksamheten i förskolan. 

Förskollärarnas erfarenheter påvisar även vikten av en bra och fungerande relationer med 

barnens vårdnadshavare för barnens skull. För att kunna göra en utvecklande och lärorik 

verksamhet utifrån barnets behov för deras fortsatta utveckling. Utifrån förskollärarnas 

erfarenheter så innebär samverkan med specialpedagogen en massa möten, för att få tips och 

handledning. Att specialpedagogen kan komma ut i verksamheten och observera hur 

verksamheten fungerar för enskilda individer som är i behov av särskilt stöd. Förskollärarna 

har även erfarenheter av att det tar lång tid för tex diagnos utredningar med andra 

yrkeskompetenser. Vilket gör att de inte kommer igång med arbetet för barnet som är i behov 

av särskilt stöd fort nog. Förskollärarna uttrycker att de försöker att ändra och ordna så 

mycket det går för Niklas innan de tar samverkans kontakt med en specialpedagog för råd 

och handledning.  
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Vilka möjligheter och utmaningar ställs förskollärare inför i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? Och vad säger forskningen? 

Utmaningar blir det Hannås och Bahdanovich Hanssen (2016) såg i sin studie, att bristen på 

kvalificerad personal begränsar den praktiska nyttan av specialundervisningens behov i 

förskolan, då endast några få av personalen har specialpedagogisk kompetens. Vilket även de 

intervjuade förskollärarna i studien beskrev som en utmaning. Att det saknas utbildade 

resurspersoner men även att de själva saknar relevant utbildning i ämnet. Vilket flera forskare 

betonar vikten av att pedagogerna behöver ha grundläggande kunskaper om 

specialpedagogik, då det ofta är de som först identifierar barn (O`Conner, Yasik och Horner, 

2016; Sandberg, 2012). Hannås och Bahdanovich Hanssen (2016) identifierande även att 

extern kompetens ökar då pedagogerna har låg genomsnittlig utbildning. Med otränade 

resurser och mer personaltäthet så behövs mer frekvent och grundlig vägledning. 

Förskollärarna i studien försökte ordna och åtgärda så mycket de kunde innan de tog kontakt 

med externa kompetenser för vägledning. Konsekvenserna blir ju att barnet inte får den hjälp 

dem har laglig rätt till, men även att pedagogerna i förskolan påverkas och ifrågasätter sin 

undervisning. Att de oroas över barnen som drabbas när förskolan inte kan tillgodose behovet 

av specialundervisningen snart nog (Hannås och Bahdanovich Hanssen, 2016). Vilket även 

förskollärarna i min studie påvisade som en utmaning genom att de står och trampar och 

kommer inte vidare i arbetet, medans de väntar på andra yrkeskompetensers utlåtanden.  

 

Men även det Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2016) påvisar i sin studie att barn 

med särskilda utbildningsbehov i vanliga förskoleavdelningar med stora barngrupper ofta blir 

försummade och missgynnas när pedagoger inte har tid. Vilket förskollärarna i min studie 

kunde relatera till, genom att de uttryckte att barngrupperna var för stora och att de ofta fick 

dela in barnen i mindre grupper. Detta för att de skulle ha tid till att se varje individuella barn. 

Det Dias och Cadime (2016) såg i sin studie att lärare med tidigare erfarenhet av inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd i sin verksamhet, var mindre benägna till fortsatt inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Vilket säger emot det förskollärarna i min studie angav, utan 

de ansåg att inkludering var väldigt viktigt för barnet som är i behov av särskilt stöd för att bli 

delaktig i förskolans verksamhet. Specialpedagogernas roll är att bidra med 

kompetensutveckling och att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling (Renblad 

och Brodin, 2014).  
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Vidare beskriver Renblad och Brodin (2014) att deras resultat i sin studie visar att 

specialpedagogens viktigaste uppgift är att fungera som handledare, rådgivare och bollplank 

till förskolepersonalen. Vilket även förskollärarna uttrycker i min studie. Men även det som 

Yeo, Neihart, Tang, Chong och Huan (2011) skriver om vikten av samverkan. Att den 

fungerar mellan systemen, mellan barnet, familjen, förskolan och samhället för barnets bästa. 

Vilket förskollärarna uttrycker är väldigt viktigt för barnets utveckling, att de som 

förskollärare kan göra en utvecklande och lärorik verksamhet utifrån barnens behov. Hannås 

och Bahdanovich Hanssen (2016) påpekar i sin studie att det tar för lång tid tills pedagoger 

får hjälp i form av vägledning och bedömning. Att fördröjningen kan orsaka att vissa barn 

inte får den hjälp den behöver och har laglig rätt till. Vilket även förskollärarna i studien 

uttrycker som en utmaning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. För barnet som inte får 

hjälp så blir ju konsekvenserna väldigt stora och följer säkerligen med barnet upp i skolan. 

Det är då bättre att sätta in resurser tidigt vilket också Dias och Cadime (2016) beskriver. Att 

förskolan har en avgörande roll för att tidigt upptäcka, bedöma och sätta in insatser för barn i 

behov av särskilt stöd. Vilket även Hebbeler och Spiker (2016) påpekar att det sedan tidigare 

är fastställt att barn som får stöd tidigt i livet, är mer benägna att göra bra val senare i livet. 

För samhället får det ju stora konsekvenser då det blir dyrare ju äldre barnen är, så att sätta in 

resurser tidigt gynnar både samhället i stort men också förskolan och skolans verksamheter.  

 

Förskollärarna menar på att om pedagogerna får ifrågasätta sig själva lite. Genom att 

reflektera över hur deras bemötande mot barnen är och vilket arbetssätt de använder. Att 

reflektera tillsammans i arbetslaget men även enskilt för att komma fram till olika lösningar 

de kan prova i verksamheten. Vilket även Renblad och Brodin (2014) menar på att 

pedagogernas bemötande av barnen är väldigt viktigt och att det kan påverkas av deras 

kunskapssyn eller kunskaper av barnets behov. Vilket även Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) beskriver som en avgörande betydelse för vad pedagogerna i förskolan 

har för pedagogiskt förhållningssätt, lärstil och kompetens. Med bra bemötande från 

pedagogerna så blir ju möjligheterna för barnen enorma när de tillåts att växa som individer. 

Men om barnen däremot möts av dåligt bemötande från pedagogernas sida så blir 

utmaningarna för barnen större, då de kan känna sig illa behandlande och missgynnade. 

Vilket kan påverka dem senare i livet. Om gråzonbarn finns det nästan ingen forskning alls, 

hur kommer det sig, när det är ett vanligt fenomen i dagens förskola och skola (skolverket, 

2004). Barn och elever som är i behov av särskilt stöd blir lidande på grund av att det saknas 
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metoder och arbetssätt. Vilket Hebbeler och Spiker (2016) menar är svårt att bedriva 

forskning om effektiviteten av olika insatser för barn som är i behov av särskilt stöd. 

Sandberg och Norling (2014) beskriver att barn med synliga funktionshinder eller medicinska 

omständigheter är berättigade till särskilt stöd av sociala myndigheter. Medans andra barn 

som inte är formellt identifierade av sociala myndigheter som barn i behov av särskilt stöd, 

men som anses av föräldrar eller förskolepersonal vara utvecklingsförsenade, kallas barn i 

gråzonen. Att barn med diagnos eller synliga funktionshinder har särskilda rättigheter och 

gråzonbarn inte har det, visar ju på att diagnos eller synliga funktionshinder skall finnas på 

barnen för att de ska få extra stöd. Det kan få negativa konsekvenser för gråzonbarn som inte 

får någon hjälp och för verksamheten, som inte är berättigade till hjälp utan diagnos. 

Konsekvenserna kommer då tydligt att synas i förskolans verksamhet då hela barngruppen 

kommer att bli lidande och förskolan kan få svårt att nå upp till strävande målen i förskolans 

läroplan. Det tycker jag säger emot sig då läroplanen säger att alla är lika värda och att alla 

barn har rätt till en likvärdig utbildning. Vilket inte blir fallet då eftersom det krävs en 

diagnos eller ett synligt funktionshinder för att få rätt till hjälp i verksamheten.  

 

Vidare beskriver Hannås och Bahdanovich Hanssen (2016) att det har dokumenterats att barn 

i behov av särskilt stöd tillgodoser sig mer kunskap i inkluderande grupper, som är 

heterogena än de gör i segregerade grupper i homogena grupper. Utifrån Förskollärarna 

erfarenheter i min studie ansåg även de att barn i behov av särskilt stöd skall vara inkluderade 

i förskolans verksamhet. Men att det är bra att dela in barnen i mindre barngrupper. Vilket 

säger emot det som Dias och Cadime (2016) såg i sin studie att lärare med tidigare erfarenhet 

av inkludering av barn i behov av särskilt stöd i sin verksamhet, var mindre benägna till 

fortsatt inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Pedagogisk dokumentation betonar 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) som ett viktigt verktyg för pedagoger i förskolan. 

Dels för att det ska leda till reflektion, analys och tolkning. Dels för att synliggöra barnens 

potential och vidare för att göra det möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver särskilda stödinsatser i förskolan. Förskollärarna i studien uttryckte att det är 

nödvändigt att använda sig av pedagogisk dokumentation men de formulerade det annorlunda 

men jag tolkade det som pedagogisk dokumentation. Genom att göra en kartläggning över 

verksamheten, för att få fram vart den fungerar och vart den brister. Detta för att kunna göra 

förändringar till det bättre för barnen och verksamheten. Resultatet visar även att miljön i 

förskolans verksamhet inte är anpassad till arbetet med alla barn oavsett behov. Hindren blir 
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ju då en verksamhet som inte fungerar för barngruppen, vilket kan leda till en stökig miljö 

som ingen mår bra av. Med en bra fungerande miljö som fungerar för alla såväl som barn och 

pedagoger, gör att verksamheten kan nå upp till strävande målen i förskolans läroplan. Med 

bra och tillfredställande lekmaterial och en lekmiljö som fungerar bra tillåts barnen och 

pedagogerna att växa och utvecklas som individer. 

 

Min undersökning har en stor betydelse för förskollärares yrkesutövning. Detta genom att 

förskollärarna i förskolan påverkas om de inte kan hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd. 

Genom att de börjar ifrågasätta sig själva och sin undervisning. Att de oroas över barnen som 

drabbas när förskolan inte kan tillgodose behovet av specialundervisning snart nog. Men de 

påverkas även av att barngrupperna är förstora och inte kan ha den undervisningen de vill ha, 

utan att de behöver dela barngruppen i mindre grupper för att hinna se alla barn. 

Förskollärarna yrkesutövning påverkas även av bristen på kvalificerad personal så som 

resurspersoner eller vikarier. Men även om miljön inte fungerar så påverkas yrkesutövningen 

då barngruppen kan bli rörig. 

 

Avslutningsvis kan jag se utifrån mitt resultat att pedagogernas erfarenheter av att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd kantas av utmaningar. Problematiken som jag uppmärksammade 

är att arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan i vissa situationer vara alltför snäv. Detta 

på grund av tidsbrist, miljöns utformning, samverkans problematik, brist på kompetens och 

kunskap samt personalbrist i förskolans verksamhet. För att främja dessa begränsningar 

föreslår förskollärarna att de ska skapa mindre barngrupper, göra förändringar i den fysiska 

miljön och en granskning av sitt egna förhållningssätt och arbetssätt. Det är viktigt att 

tillgodose barnets behov i tidig ålder för att kunna arbeta förebyggande och åtgärdande inför 

kommande skolgång. 

 

 

 

 



49 
 

Litteratur 

Alexandersson, M. (2004). Profession och reflektion. In Lärar professionalism- Om 

professionella lärare (pp. 21-26). Lärarförbundet. Tillgänglig: 

https://www.ibl.liu.se/student/lararprogrammet/auo-pa/block-3/1.78178/La_rarprof.pdf  

Barnkonventionen. Unicef. Hämtad 2017-04-04 https://unicef.se/barnkonventionen/las-

texten#full  

Björck – Åkesson Eva. (2014). Specialpedagogik i förskolan. I Sandberg, Anette (Red). Med 

sikte på förskolan – barn i behov av stöd. (s.23–43). Lund: Studentlitteratur. 

Björck-Åkesson, Eva. (2007). Specialpedagogik – ett kunskapsområde med många 

dimensioner. I Nilhom, Claes & Björck-Åkesson, Eva. (red). Reflektioner kring 

specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronten. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Broberg, Malin, Hagström Birthe & Broberg Anders. (2012). Anknytning i förskolan. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Dias Paulo C, & Cadime, Irene. (2016) Effects of personal and professional factors on 

teachers’ attitudes towards inclusion in preschool, European Journal of Special Needs 

Education, 31:1, 111 - 123. 

Emilson Anette & Pramling Samuelson Ingrid. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. 

Norsk barnehageforskning, vol 5, nr 21 

Fejes, Andreas,. & Thornberg, Robert. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. (s16 - 43) 

Stockholm: Liber AB. 

Fejes, Andreas,. & Thornberg, Robert. (Red.). (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i 

kvalitativa studier. (s259 - 276) Stockholm: Liber AB. 

Halldén, Gunilla. (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlssons bokförlag. 

Hannås, Bjørg Mari., & Bahdanovich Hanssen, Natallia. (2016). Special Needs Education in 

Light pf the inclusion Principle: An Exploratory Stydy of Special Needs Education Practice 

in Belarusian and Norwegian Preschools. European Journal Of Special Needs Education, 

31(4), 520 - 534. 

https://www.ibl.liu.se/student/lararprogrammet/auo-pa/block-3/1.78178/La_rarprof.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


50 
 

Hebbeler, Kathlleen, & Spiker, Donna. (2016). Supporting Young Children with Disabilities. 

Future Of Children, 26(2), 185 - 205. 

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2013). Att plats i en skola för alla – elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. Lund: studentlitteratur.  

Hägglund, Solveig., Quennerstedt, Ann., & Thelander, Nina. (2012). Barns och ungas 

rättigheter i utbildning. Malmö: Gleerups utbildning AB 

Jakobsson, Inga – Lill & Lundgren, Marianne. (2013). Samverkan kring barn och unga – i 

behov av särskilt stöd - viktigare än diagnos. Stockholm: Natur och kultur. 

Jensen, Elisabeth & Jensen, Helle. (2008). Professionellt föräldrasamarbete. Stockholm: 

Liber  

Lillvist, Anne. (2014). Social kompetens och barn I behov av särskilt stöd. I Sandberg, Anette 

(Red). Med sikte på förkolan – barn i behov av stöd. (s.195 - 114). Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, Gunilla. (2013). Who should do What to Whom?: Occupational Groups´ Views on 

Special Needs. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping. Tillgänglig: http://hj.diva-

portal.org/smash/get/diva2:665062/FULLTEXT01.pdf  

Linikko, Jari (2009). Det gäller att hitta nyckeln - Lärares syn på undervisning och dilemman 

för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. Doktorsavhandling i 

specialpedagogik. Stockholms Universitet. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:200384/FULLTEXT01.pdf 

Lundqvist, Johanna., Allodi Westling, Mara & Siljehag, Eva. (2016). Characteristics of 

Swedish Preschool That Provide Education and Care to Children with Special Educational 

Needs. European Journal Of Special Needs Education, 31(1), 124 - 139. 

Lutz, Kristian. (2009). Kategorisering av barn i förskoleåldern. Styrning och administrativa 

processer. Avhandling för doktorsgrad. Malmö: Malmö högskola. 

Lutz, Kristian. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola – möte med det 

som inte anses lagom. Stockholm: Liber. 

Löfdahl, Annica. (2014). Förändrade relationer mellan lärare och föräldrar i förskolan-

aspekter av en förändrad lärarprofession. I: Pedagogisk forskning i Sverige nr 4–5. 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:665062/FULLTEXT01.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:665062/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200384/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200384/FULLTEXT01.pdf


51 
 

Nationalencyklopedin Hämtad: 2017-03-21. 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=genealogi  

Nitecki Elena. (2016). Integrated School–Family Partnerships in Preschool: Building 

Quality Involvement Through Multidimensional Relationships. Hämtad 2016-09-24 

www.eric.ed.gov%2Fcontentdelivery%2Fservlet%2FERICServlet%3Faccno%3DEJ1085725

&h=1AQGf1HcM   

O´Conner, Evelyn,. Yasik, E, Anastasia,. & Horner, Sherri. (2016). Teacher´s Knowledge of 

Special Education Laws: Wath Do They Know?. Insights into Disabilities, 13(1), 7 – 18. 

Olsson, Maria. (2016). Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med 

’alla’ barn. Doktorsavhandling. Stockholms universitet. Malmö: Holmbergs. Tillgänglig: 

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:951032/FULLTEXT01.pdf  

Petriwskyj, Anne. (2010). Who Has Rights to What?  Inclusion in Australian Early 

Childhood Programs. Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 11 Number (4), S. 

342 - 352. Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2010.11.4.342  

Renblad, Kaarin & Brodin, Jane. (2014). Behövs specialpedagoger i förskolan? 

Socialmedicinsk tidskrift, vol 91, Nr (4), S. 384 – 390. Tillgänglig: 

http://socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1048 

Sandberg, Anette. & Norling, Martina. (2014). Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder. I 

Sandberg, Anette. (Red.), Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. (s. 45 - 62). Lund: 

Studentlitteratur. 

Sandberg, Gunilla. (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och 

skriftspråkslärande. (Avhandling för doktorsgrad. Uppsala Universitet).  

Sheridan, Sonja,.Pramling Samuelsson, Ingrid, & Johansson, Eva. (2009). Children’s early 

learning. A cross-sectional study of preschool as an environment for children’s learning. 

Avhandling. Göteborgs Universitet. Tillgänglig: 

http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.81656.1332405842!/menu/standard/file/barns_tid

iga_larande.pdf  

Skolverket. (2004). Förskola i brytningstid - en nationell utvärdering av förskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013). Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=genealogi
https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:951032/FULLTEXT01.pdf
http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2010.11.4.342
http://socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1048
http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.81656.1332405842!/menu/standard/file/barns_tidiga_larande.pdf
http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.81656.1332405842!/menu/standard/file/barns_tidiga_larande.pdf


52 
 

metoder. Hämtad 2017-03-31 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-

enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2579.pdf%3Fk%3D2579 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan lpfö 98 reviderad 2016. Hämtad 2017-03-31 från 

www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Svenska Unescorådets skriftserie (2/2006). Salamancadeklarationen. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 2017-05-02 från http://www.unesco.se/wp-

content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf 

Synonymer. (2017). Hämtade 2017-05-09 

http://synonymer.se/?query=pedagog&SOK=s%C3%B6k  

http://synonymer.se/?query=f%F6rskola 

http://synonymer.se/?query=f%F6rskoll%E4rare 

Vallberg Roth, Ann - Chatrine. (2011). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: 

Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. /Elektronisk version/. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Williams, Pia., Sheridan, Sonja,. & Arnqvist, Anders. (2013). Att göra bruk av barns 

perspektiv. I Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman. (Red.), Barndom, 

lärande och ämnesdidaktik (s43-58). Lund: Studentlitteratur. 

Yei, Lay See,. Neihart, Maureen,. Tang, Hui Nee,. Har Chong, Wan & Huan, Vivian S. 

(2011). An Inclusion Initiative in Singapore for Preschool Children with Special Needs. Asia 

Pacific Journal Of Education, 31(2), S. 143 - 158.  

Ylvén, Regina & Wilder, Jenny. (2014). Samverkan mellan barn och familjer. I Sandberg, 

Anette. (Red). Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. (s. 249 - 268). Lund: 

Studentlitteratur. 

Öhman, Margareta (2006). Den viktiga vardagen – vardagsberättelser och värdegrund. 

Stockholm: Liber. 

 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2579.pdf%3Fk%3D2579
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2579.pdf%3Fk%3D2579
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2579.pdf%3Fk%3D2579
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf
http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf
http://synonymer.se/?query=pedagog&SOK=s%C3%B6k
http://synonymer.se/?query=f%F6rskola
http://synonymer.se/?query=f%F6rskoll%E4rare


53 
 

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärare 

Jag heter Linda Pettersson och läser sjätte terminen på förskollärarprogrammet vid Örebro 

Universitet. I termin sex ingår det att skriva ett självständigt arbete. Jag har valt att göra en 

studie om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Som en del av undersökningen kommer 

jag att göra intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få förskollärarens erfarenheter av arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Därför skulle jag vilja göra en intervju med dig. Intervjun 

tar ca 20 min och kommer att behandla frågor om barn i behov av särskilt stöd. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande, men just ditt deltagande är betydelsefullt för studien. Ditt deltagande kommer att 

vara helt anonym och dina svar kommer inte att kunna kopplas ihop med dig eller din 

arbetsplats. Jag kommer heller inte att redogöra för vilken förskola eller kommun som 

deltagit i undersökningen. Den information du tillför kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt och de upplysningar jag samlar in kommer enbart att nyttjas i denna studie och 

sedan makuleras.  

Jag hoppas att du vill avsätta tid för att träffa mig och att jag är välkommen att kontakta dig 

för bestämmande av tid för intervjun. Har du några frågor eller funderingar, kontakta mig 

gärna då på: 

linda8664@XXX XX eller 073-XXX XX XX 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar Linda Pettersson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Del 1: Förskolläraren bakgrund.  

- Vad har du för yrkesbakgrund? 

- Har du någon utbildning i specialpedagogik?  

 

Del 2: Processen 

- När ni har uppmärksammat ett barn i behov av särskilt stöd hur går ni vidare då? Kan 

du beskriva processen? 

- Vilket stöd finns det att tillgå för er i arbetslaget med barn i behov av särskilt stöd? 

- Vad anser du vara viktigt att tänka på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

- Vad brukar ni förändra i verksamheten för att underlätta för barnet i behov av särskilt 

stöd? Vad mer skulle ni göra om du fick bestämma? 

 

Del 3: Barn i behov av särskilt stöd utifrån läroplanen. 

- Barn i behov av särskilt stöd har enligt förskolans uppdrag och andra styrdokument 

rätt till en likvärdig utbildning, beskriv hur du tänker kring det? 

- Hur anser du att samverkan med andra yrkeskompetenser och vårdnadshavare 

fungerar? 

- Kan du ge ett exempel på hur en situation med samverkan kan se ut? 
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Bilaga 3 

Fallbeskrivning 

Läraren Kicki har Niklas fyra år i barngruppen. Niklas bor med sin mamma i en lägenhet i ett 

område nära förskolan. Niklas har gått på samma förskola sedan inskolning och har visat att 

han trivs och har känts trygg under sin vistelse på förskolan. 

Niklas är oftast glad och pigg under sin vistelse på förskolan. Han tycker om att vara ute och 

springa. När Niklas är inne tycker han om att bygga med konstruktionsmaterial. Han har svårt 

att sitta still längre stunder så samlingen kan vara svår att genomföra. Han har svårt att lyssna 

på andra och har visat brister i sin empatiska förmåga för andra. Han pratar tydligt och bra 

men kan ha svårt att hitta rätt ord för att beskriva saker och blir ofta frustrerad på grund av 

det. Han har svårt att komma ihåg saker han har gjort som tex under helgen. Då vill han 

ogärna berätta det under samlingen och kryper iväg för att slippa. 

Under läsningen avbryter Niklas hela tiden och har svårt att sitta still. Trots att Niklas är 

social med många idéer så har han problem i samspelet med sina jämnåriga kamrater på 

avdelningen, speciellt inomhus. Niklas är väldigt högröstad och stör de andra barnen. De 

andra barnen vill inte ha med Niklas i sina lekar och är han någon gång med så uppstår 

konflikter och han slår då ofta till de andra barnen. Niklas söker sig då till de yngre barnen på 

avdelningen som anpassar sig mer till hans regler i lekarna. 

 

 

- Vad skulle du göra? 

- Vilka åtgärder skulle du vidta i verksamheten? 

- Behövs det insatser? Vilka i så fall? 

- Om du var ansvarig, vad skulle du göra? 

 


