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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att skapa kunskap om pedagogers förhållningssätt till barn i behov 

av särskilt stöd. Forskningsfrågan som stått till grund för vår undersökning är: vad anser 

pedagoger vara viktiga förutsättningar i bemötande av barn i behov av särskilt stöd? För att få 

svar på denna frågeställning har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie. Det skapade empiriska 

materialet som består av intervjuer med åtta pedagoger som har analyserats utifrån en 

fenomenologisk metodansats, i syfte att närma sig pedagogernas gemensamma upplevelser inom 

det valda ämnet. Resultatet framhåller vikten av att pedagogen bör se barnet och se behovet. För 

att detta skall vara möjligt krävs det att pedagogen har kompetens, är samarbetsvillig, ser till sitt 

förhållningssätt samt är lyhörd för barnets behov. Uppsatsen visar på att pedagoger i dagens 

förskola har resurser för att bemöta de barn som är i behov av särskilt stöd. Exempelvis genom 

handledning från specialpedagoger eller kompetensutveckling som förskolan erbjuder.  
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1. Inledning  

Förskolan är en plats som ingår i skolväsendet där flertal barn dagligen vistas flera dagar i 

veckan. Här bemöter pedagoger barn i verksamheten, inklusive de barn som är i behov av någon 

form av stöd. Forskning har berört området barn som är i behov av särskilt stöd, men hur ser det 

ut i den pågående verksamheten egentligen? I Läroplanen för förskolan (2018) skall 

verksamheten se till att “barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få 

detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar“ (Skolverket, 2018 s.6). Detta visar på 

att det förväntas finnas ett ansvar i arbetslaget att stötta de barn som behöver stöd. Arbetet 

handlar således om att skapa en social och positiv miljö för att vidareutveckla deras lärande och 

göra det möjligt för dem att vilja utforska sin omgivning (Öhman, 2006). 

      

Forskning har visat att definitionen av barn som är i behov av särskilt stöd varierar och kan 

inkludera allt från barn som har en fastställd diagnos, beteendestörning till barn som anses ha ett 

utmanande beteende (Miller, Smith-Bonahue & Kemple, 2017). Pedagoger upplever att det finns 

en svårighet att identifiera barn som upplevs ha ett utmanande beteende, för var går gränsen 

mellan att ett barn anses ha ett utmanande beteende eller befinner sig i sin trotsålder? Om arbetet 

med att identifiera dessa barn vilar på arbetslagets kompetenser, krävs det att pedagoger har 

kunskap om hur barnet skall bemötas och beaktas i verksamheten (Lillvist, 2010; Miller, Smith-

Bonahue & Kemple, 2017).  

 

Det har länge pågått en samhällsdebatt kring barns behov av stöd i förskolan. Det framhålls att 

antalet barn som är i behov av stöd ökar och att antalet pedagoger i förskolan minskar. 

Diskussioner om hur detta kommer att påverka de barn som är i behov av stöd i framtiden blir 

angeläget, när det förutspås att barngrupperna blir allt större och större (Lundström, 2017). I och 

med att barngrupperna sannolikt kommer att öka blir det extra viktigt att pedagogerna ser till det 

enskilda barnet som behöver stöd. Detta för att inkludera barnet i verksamheten då alla barn har 

rätt till en likvärdig utbildning (Espinoza, 2019).
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om pedagogers förhållningssätt till barn i behov av 

särskilt stöd. Detta för att uppmärksamma de faktorer som får betydelse i arbetet med dessa barn.  

 

1.2 Frågeställning 

❖ Vad anser pedagoger vara viktiga förutsättningar i bemötande av barn i behov av särskilt 

stöd? 
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1.3 Centrala begrepp 

Nedan följer en kort presentation av centrala begrepp som framkommer i texten.  

 

Begreppet pedagoger är för oss ett samlingsbegrepp för all personal som arbetar i förskolan. 

Detta innefattar barnskötare, förskollärare samt övrig personal. 

 

Begreppet hantera framkommer i vår text. Hantera för oss syftar till hur pedagoger i 

verksamheten bemöter och tar hand om barn, men också hur de går tillväga när de upplever att ett 

barn är i behov av särskilt stöd. 

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd omfattar olika variationer av barn, som på ett eller annat 

sätt är i behov av stöd. Detta kan definiera barn som har fastställda diagnoser, beteendestörningar 

eller språksvårigheter. En del barn befinner sig i situationer där de är i behov av stöd under en 

längre period, medan andra behöver tillfälligt stöd (Lillvist, 2010; Renblad & Brodin, 2014). 

 

Begreppet barns perspektiv betonar pedagogens sätt att förstå hur barn tolkar, förstår och erfar 

något. Den vuxna förstår barnets omvärld (Öhman, 2006).  

 

Begreppet samverka är ett samarbete som pågår mellan två yrkesgrupper inom förskolans 

verksamhet. I vårt fall pedagoger och specialpedagog. Samverkan sker även mellan pedagoger 

och vårdnadshavare i förskolan (Jakobsson & Lundgren, 2013; Skolverket, 2018).   
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi presentera litteratur som berör det valda ämnet.  

 

2.1 Förskolan som arena 

En viktig utgångspunkt för förskolan är att leverera en trygg och omsorgsfull miljö, som även är 

lekfull och stimulerande för att utveckla barnets lärande. Historiskt sett har förskolan som 

institution influerats av olika pedagogiska företrädare, exempelvis Friedrich Fröbel, Maria 

Montessori samt Loris Malaguzzi. Dessa har under en längre period påverkat den nutida 

förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Ingegerd Tallberg Broman (2010) belyser att 

förskolans historia bidragit till en betydelsefull verksamhet, där synen på barnet och deras 

rättigheter kontinuerligt uppmärksammats och förbättrats. Författaren menar på att barnet skall 

ses som en egen individ, där barnets rättigheter skall beaktas.   

 

Trygghet är en viktig komponent i arbetet med barn som vistas i förskolan. Detta medför även att 

personal som arbetar i verksamheten skall skapa en tillitsfull och trygg relation med barnets 

vårdnadshavare. Genom den tillitsfulla relationen sker en samverkan för att säkerställa att barnet 

är i trygga händer under sin förskolevistelse (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det nära 

samarbetet skall även bidra till att vårdnadshavare tillsammans med pedagoger på förskolan kan 

se till barnets bästa och utgå ifrån barnets förutsättningar. Samverkan bidrar till att förskolans mål 

beaktas, samtidigt som vårdnadshavarna kan ha inflytande i verksamheten för att skapa en positiv 

förskolevistelse för barnet (Skolverket, 2018).  

 

Marjanna De Jong (2010) framhåller att den fysiska och sociala miljön i förskolan har betydelse 

för barnets utveckling och lärande. Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér (2015) menar i 

liknelse med De Jong (2010) att förskolans kontext skall bidra till att barn upplever en lekfull och 

lärorik miljö, som medverkar till att barnet kan utforska och utvecklas i sitt lärande.  
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2.2 Barn i behov av särskilt stöd i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)  

Förskolan är en plats som ingår i skolväsendet och som skall vila på en demokratisk grund. 

Utbildningen inom förskolans verksamhet har till syfte att främja barnets utveckling och 

kunskaper. Läroplanen är det styrdokument som orienterar hur arbetet i verksamheten skall 

utföras. Styrdokumentet har inga specifika riktlinjer för hur arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd skall utföras, däremot skall verksamheten beakta läroplanens mål så att varje barn får sina 

behov tillgodosedda (Skolverket, 2018).   

 

I förskolans uppdrag synliggörs arbetet med barn som behöver stöd på följande sätt:  

Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär 

att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas 

lika. //...// Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas 

så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2018 s.6). 

 

Citatet visar på att verksamheten skall beakta det enskilda barnets behov, där förskolan skall ge 

barnet möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Läroplanen för förskolan framhåller att arbetslaget även skall “uppmärksamma samt ge ledning 

och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin 

utveckling’’ (Skolverket, 2018 s.15). Det betonas vidare att förskolläraren skall ansvara för att 

“vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling” 

(Skolverket, 2018 s.17).  

      

Det framkommer även i förskolans styrdokument att “förskollärare, barnskötare och övrig 

personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter” (Skolverket, 2018 s.20). Detta visar på att kompetensutveckling är betydelsefullt i 

arbetet med att bemöta barn med särskilda behov.   
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2.3 Pedagogens hantering av barn i behov av särskilt stöd 

Margareta Öhman (2006) noterar att pedagogen har ett stort ansvar gällande barn i behov av 

särskilt stöd. Det är pedagogen som ansvarar för hur relationen mellan barnet och den vuxna 

konstrueras. Det sociala samspelet får även betydelse för vilken självuppfattning barnet får i 

interaktion med den vuxna. Samtidigt menar Emilie Kinge (2000) på att pedagogen inte skall 

klandra sig själv ifall det sociala samspelet inte fungerar som de tänkt sig. Författaren menar 

vidare att det pedagogiska arbetet ger oss möjlighet att pröva olika metoder för att hjälpa barn i 

behov av stöd.  

 

Genom att pedagogen beaktar barns perspektiv, det vill säga barnets egna erfarenhetsvärld skapar 

pedagogen kunskap om hur barnet tolkar och erfar sin omvärld. På så sätt kan pedagogen anpassa 

sitt bemötande och arbetssätt utifrån barnets förutsättningar. I samspel med barnet kan de skapa 

en relation, där barnet känner tillit och upplever att den kan ty sig till den vuxna. För att 

pedagogen skall hjälpa och vägleda barnet handlar det om vilken relation som skapas mellan de 

båda aktörerna. Den vuxna har ett ansvar gentemot barnet där det inte enbart handlar om att 

bekräfta dem, utan stimulera deras lärandeprocess i förskolan. Genom att se barnet, ge positiv 

feedback och ha ett positivt samspel uppmuntras barnet till att vilja utforska sin omvärld (Öhman, 

2006). Kristian Lutz (2013), Inga-Lill Jakobsson och Marianne Lundgren (2013) belyser vikten 

av ett relationellt perspektiv när det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det 

relationella perspektivet framhåller att interaktionen mellan barnet och pedagogen är en viktig 

komponent. Just för att lärandet sker i interaktion med omgivningen, exempelvis mellan barnet, 

pedagogen och miljö.  

 

Anette Sandberg och Martina Norling (2014) menar å andra sidan att pedagoger använder sig av 

olika förhållningssätt när det gäller bemötandet av ett barn i behov av särskilt stöd. Författarna 

menar på att arbetet med dessa barn är något tidskrävande och påfrestande, då de kräver extra 

uppmärksamhet. Det framhävs vidare att ett pedagogiskt stöd i form av specialpedagog är 

användbart för de verksamheter som upplever sig ha för lite tid för ett barn som behöver stöd. 

Genom att ta in professionell hjälp i form av en specialpedagog underlättas arbetet i barngruppen 

(ibid.). Samverkan i arbetslaget gällande barn i behov av särskilt stöd är meningsfullt, då 

kunskapsutbytet som sker i arbetslaget ligger till grund för att stödja barnets behov. Samarbetet 

sinsemellan arbetslaget och specialpedagog framgår som en viktig utgångspunkt för att tillgodose 
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barnets särskilda behov. Specialpedagogen utgör det stöd som verksamheten erbjuds gällande 

pedagogiska frågor kring barnet (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

 

Att pedagogen är självkritisk när det gäller sitt egna förhållningssätt är en central del när det 

kommer till arbetet med barn i förskolan. Vuxna kan påverka barnet genom sina tidigare 

erfarenheter och därmed påverkas emotionellt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Därför 

bör pedagogen ha självkontroll i arbetet med barn, då självkontrollen är viktig för att det 

känslomässiga inte skall påverka pedagogen gentemot barnen. Det är viktigt att hantera sina 

känslor för att inte ta ut det på ett oskyldigt barn (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Öhman, 

2006).   

 

2.4 Samhällets debatter kring barn i behov av särskilt stöd 

Det sker en pågående debatt kring barn i behov av särskilt stöd. År 2020 kommer 

Barnkonventionen att träda fram och bli svensk lag för att beakta barns rättigheter (UNICEF, 

2018). Inga-Lill Lundström (2017) noterar att förskolan bryter mot flera av barns rättigheter när 

det handlar om vardagliga företeelser i verksamheten. Exempel på detta visar debattören genom 

följande fyra artiklar som Barnkonventionen framhåller och hur arbetet i förskolan egentligen går 

till: 

 

● Alla barn har samma rättigheter och lika värde. (Hinner vi se alla barn varje dag?) 

● Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (Hur får varje barn inflytande över sin vardag 

i konkurrens med 24 andra barn?) 

● Alla barn har rätt till liv och utveckling. (De tvingas också anpassa sig) 

● Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. (Vem hinner lyssna?) (Lundström, 

2017 15 Februari). 

Vidare menar debattören att barngruppens storlek kan påverka de barn som är i behov av 

särskilt stöd, men å andra sidan framhålls det att barngruppen i framtiden kommer att bli allt 

större. Det som blir avgörande är att det behövs fler engagerade chefer, fler utbildade 

pedagoger i verksamheten som kan bidra till att förskolan förbättras på en samhällsnivå. 
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Stefan Helte (2017) uppmärksammar undersökningar gjorda av Skolinspektionen, där det 

tydligt framkommer att verksamheten har bristande åtgärder när det handlar om hantering och 

stimulering för barn som är i behov av särskilt stöd. Debattören menar att undersökningen 

slumpmässigt valde ut 32 förskolor varav en tredjedel av dessa hade en fungerande 

verksamhet, när det handlar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De förskolor som 

enligt Skolinspektionen hade klarat sig bättre hade rutiner för kartläggning och tillgång till 

stödinsatser. Genom att arbetslaget har dokumenterat och utvärderat stödinsatserna har arbetet 

fungerat bättre. Resterande förskolor var i behov av förbättring när det handlar om hantering 

av dessa barn. Debattören betonar vidare att personalen i förskolan inte upplever sig få 

tillräckligt med tid eller kompetensutveckling, för att diskutera hur arbetet med barn som 

behöver stöd skall gå tillväga. På grund av bristande stöd hamnar dessa barn i skymundan och 

riskerar att mista sin möjlighet till utveckling. Olivia Espinoza (2019) ifrågasätter förskolan 

som en likvärdig och demokratisk plats för barn att vistas i. Debattören syftar till att pedagoger 

i förskolans verksamhet bör ha ett bredare perspektiv i bemötandet av barn i förskolan. Vidare 

menar Espinoza (2019) att samhällets normer ställer krav på vad dagens barn skall uppnå vid 

en viss ålder, för att inte hamna i utanförskap. Debattören hävdar att pedagoger i förskolan bör 

finna strategier för att involvera alla barn i verksamheten, speciellt de barn som är i behov av 

stöd. Om det uppmärksammas att ett barn befinner sig i utanförskap, är det pedagogens ansvar 

att stödja dessa barn, då alla barn skall känna sig delaktiga och inkluderade i verksamheten. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi redovisa hur vi har gått tillväga för att söka tidigare forskning kring det 

valda ämnet. Vår granskning av den tidigare forskningen visar att kunskapen kan samlas i några 

olika teman. Teman som framkommer i detta avsnitt är: barn i behov av särskilt stöd och 

pedagogens hantering av barn i behov av särskilt stöd. Avsnittet avslutas med reflektion kring 

den tidigare forskningen.  

 

När vi sökte efter vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar inom det valda området 

använde vi oss av databaserna SwePub, Nordic Base of Early Childhood Education and Care 

samt Taylor & Francis Online. Dessa databaser var tillgängliga för oss genom 

Universitetsbiblioteket. För att säkerhetsställa att de hittade artiklarna var av vetenskaplig 

karaktär användes avgränsningen Peer reviewed. För att utvidga vår sökning använde vi oss av 

trunkering. Vid trunkering används en asterisk vid början eller slutet av det valda begreppet för 

att bredda sökningen. Exempel på en trunkering kan vara förskol*. Vid sökning av artiklar inom 

NB-ECEAC och Taylor & Francis Online användes sökorden: Special education, Sweden, 

Preschool, preschoo*. Inom SwePub användes begrepp såsom: barn i behov av särskilt stöd*, 

förskol*, stöd*, barn*, specialpedagogik, förskola.  

 

Ett medvetet val vi gjorde när vi sökte avhandlingar och vetenskapliga artiklar var att utesluta 

sådant som berörde skolans verksamhet. Detta för att vi vill komma åt förskolans synvinkel inom 

det valda ämnet. Vi uteslöt även avhandlingar och vetenskapliga artiklar som inte berörde ämnet i 

den mängd vi önskade. En annan strategi vi använde oss av var att utgå från andra forskares val 

av referenser. Detta för att underlätta vår sökprocess då vi upplevt det som svårt att hitta 

forskning som berört det valda ämnet. 

 

3.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

Kristian Lutz (2006) berör i sin kvalitativa studie att förskolans styrdokument länge har 

uppmärksammat fenomenet barn med särskilda behov. Det finns studier som visar på att den 

svenska förskolan länge dominerats av utvecklingspsykologiska teorier, om barns utveckling och 

lärande. För pedagoger har det varit enkelt att falla tillbaka i det tankesättet som genomsyrar 

utvecklingspsykologiska teorier om att barnet vid en viss specifik ålder, behöver uppnå en viss 

kunskap (Palla, 2011; Tellgren, 2004). Britt Tellgren (2004) belyser i sin etnografiska studie att 
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det interaktionistiska perspektivet är av betydelse i arbetet med barn. Detta då det inte enbart är 

det individuella barnet som utgör problemet. Miljön har också betydelse för hur barnet påverkas i 

en specifik kontext.  

 

En studie gjord i Sverige och baserad på kvalitativa intervjuer uppmärksammar att barn i behov 

av särskilt stöd omfattar de barn som i förskolan behöver mer tillsyn än andra. Detta kan innebära 

de barn som i verksamheten upplevs ha språksvårigheter eller beteendestörningar. De upplevs ha 

svårigheter att uppnå kraven som förskolan ställer på dem. Barn i behov av särskilt stöd omfattar 

inte enbart dessa barn, utan också barn som har en fastställd diagnos (Renblad & Brodin, 2014). 

Anne Lillvist (2010) har gjort en kvantitativ studie baserad på strukturerade observationer som 

visar på att barn i behov av särskilt stöd grundas på pedagogens individuella uppfattningar om ett 

barn. Även Kristian Lutz (2009) påvisar i sin fallstudie att barn i behov av särskilt stöd är en 

definition skapad av vuxna och deras perspektiv. Forskaren noterar att vuxnas bedömning av ett 

barn i behov av stöd skall bidra till att gynna barns förskolevistelse men också inför framtiden.  

 

En kvantitativ undersökning gjord i Florida visar på att utmanande beteende tillhör kategorin barn 

som är i behov av särskilt stöd. Detta kan exempelvis innefatta barn som har aggressiva och tuffa 

beteendemönster. Det framkommer i studien att barn med dessa beteendemönster har svårare att 

utveckla den sociala förmågan i interaktion med andra individer. Forskarna menar vidare att barn 

i yngre ålder kan ha ett utmanande beteende, däremot är det sällsynt att beteendet sträcker sig 

under en långvarig period (Miller, Smith-Bonahue & Kemple, 2017). Lillvist (2010) lyfter fram 

att barn kan behöva stöd från personal under en kortvarig eller långvarig period. Barnets 

svårighet kan vara tillfällig eller försvinna över tid, men forskaren menar på att behovet av stöd 

grundas på verksamhetens tillgänglighet av resurser, tid och miljö. 

 

Johanna Lundqvist, Mara Allodi Westling och Eva Siljehag (2016) utgår från både en kvalitativ 

och kvantitativ forskningsansats. Det synliggörs att förskolan skall vara en plats för alla barn, 

oavsett vilka funktionshinder barnen har. Forskarna framhåller vikten av den tidiga 

förskolevistelsen för att stimulera barnets personliga, sociala och akademiska utveckling. Även 

Lutz (2009) noterar att förskolan skall främja alla barns sociala utveckling inför framtiden. 

Förskolan som institution blir en betydelsefull arena för de barn som kan upplevas eller har dessa 

svårigheter (Lutz, 2006; Renblad och Brodin, 2014). Samspelet mellan pedagog och barn har 
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alltid haft en central del i verksamheten, dels för att personalen kan upptäcka barnets behov i 

tidigt skede, men även vara till hjälp för de barn som behöver extra stöttning i deras utveckling 

och lärande (Palla, 2011; Renblad & Brodin, 2014).  

 

3.2 Pedagogens hantering av barn i behov av särskilt stöd 

Shauna Miller, Tina Smith-Bonahue och Kristen Kemple (2017) lyfter fram att pedagoger i 

förskolans verksamhet inte känner sig tillräckligt kompetenta att hantera barn med särskilda 

behov. Forskarna menar på att pedagoger bör ha tillräcklig kompetens, då professionella visar sig 

hantera de barn som behöver särskilt stöd bättre än de som inte har kompetens (ibid.). Det 

framhålls att pedagoger som anser sig sakna kunskap om barn med särskilda behov, kan vända 

sig till specialpedagoger för handledning gällande det aktuella barnet. Detta medför att 

pedagogen skapar sig ny kunskap som i sin tur bidrar till ett förbättrat förhållningssätt gentemot 

barn med särskilda behov (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag 2016).  

 

I liknelse med det som nämnts i bakgrunden visar den tidigare forskningen på en bristande 

tillgång till specialpedagogisk handledning, vilket har lett till att pedagoger upplever 

verksamheten som påfrestande. Pedagoger känner sig inte beredda för att ta sig an arbetet med 

dessa barn, då de upplever bristande stöd från högre uppsatta (Miller, Smith-Bonahue & Kemple, 

2017). Desireé Von Ahlefeld Nisser (2014) har utfört en kvalitativ forskning baserad på 

gruppintervjuer. Det framkommer i intervjuerna att arbetslaget vänder sig till specialpedagogen 

när det handlar om att gynna individen, både på individ- och gruppnivå. Specialpedagogens 

uppgift blir därmed att handla på ett moraliskt och rättvist sätt i den pedagogiska verksamheten. 

En annan studie i Sverige visar på att det finns en oklarhet kring vem som i själva verket är i 

behov av stöd och att det finns en skillnad om det är barnet som är i behov av stöd eller 

pedagogen. Verksamheten är till för att stödja barnets utveckling men bristen på tid, resurs och 

miljön kan bidra till svårigheter att stimulera barnets behov. Vilket i sin tur påverkar pedagogens 

syn på barnet (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010) 

 

Agneta Luttropp och Mats Granlund (2010) belyser i sin kvantitativa studie vikten av pedagogers 

vägledning när det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Detta för att de hjälper barnet att få 

tillträde i sociala interaktioner med andra barn. Forskarna menar även på att denna fördel kan bli 

till barnets nackdel, då barnet kan hämmas från att interagera med andra barn på egen hand. 
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Pedagogens förhållningssätt är betydelsefullt för barnets utveckling, då det handlar om att skapa 

förutsättningar för barnet att lära sig samspela. Studien riktar uppmärksamhet mot att miljön skall 

vara skapad så att den passar alla, men upplevs det att ett barn är i behov av stöd bör åtgärder 

vidtas. Exempelvis om det råder om språksvårigheter kan pedagogen använda sig av tecken som 

stöd för att inkluderade dessa barn till samspel. Men å andra sidan bör detta förekomma vid alla 

aktiviteter i förskolan.  

 

3.3 Reflektion om tidigare forskning 

Den tidigare forskningen påvisar att förskolans styrdokument berör fenomenet barn med särskilda 

behov (Lutz, 2006).  Fenomenet har under en lång period förknippats med barn som har 

fastställda diagnoser, språksvårigheter och beteendestörningar. Med tiden har även barn som 

anses vara utmanande blivit kopplade till denna kategori. Barn som betraktas som utmanande har 

visat sig haft svårare för att socialisera sig med andra, då de exempelvis kan ha ett utmanande och 

tufft beteendemönster. Detta kan vara en bidragande faktor till varför de benämns som barn i 

behov av särskilt stöd. Det har även framkommit att definitionen av barn som är i behov av stöd 

grundar sig på vuxnas enskilda uppfattningar. Dessa tar sin utgångspunkt i den förskolekontext 

där pedagogerna befinner sig och kan påverka deras syn på barnet. Forskare menar att pedagoger 

har påverkats av utvecklingspsykologiska teorier som berör vad barn skall behärska vid en viss 

ålder (Palla, 2011; Tellgren, 2004) 

 

Detta uppmärksammar Tellgren (2004) genom ett interaktionistiskt perspektiv där miljön är en 

faktor som påverkar barnets en viss kontext. I arbetet med dessa barn har det framkommit en viss 

osäkerhet bland pedagoger. Den tidigare forskningen visar på att pedagoger saknar kunskap 

gällande hanteringen av barn som är i behov av särskilt stöd. Det har även visat sig vara 

påfrestande att arbeta med de här barnen på grund av bristande handledning från högre uppsatta. 

Handledning från specialpedagog blir värdefullt för att upptäcka barnets behov både på 

individnivå men också gruppnivå, för att inkludera barnet i verksamheten. Om förskolan skall 

gynna barns förskolevistelse, krävs det att verksamheten har tillräckligt med resurser, tid och kan 

utforma en stimulerande miljö som gynnar barnets behov.  

 

Den tidigare forskningen lyfter å ena sidan fram osäkerheten och bristen av kompetens inom det 

specialpedagogiska området. Men å andra sidan visar vår studie att pedagoger besitter på 

kompetens, för att skapa förutsättningar att bemöta barn i behov av särskilt stöd.  
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4. Metod och genomförande 

I detta avsnitt kommer vi presentera metoden samt hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår 

uppsats. Detta omfattar studiens urval, datainsamlingsmetod och kvalitén på det empiriska 

materialet. Det redovisas även hur analysprocessen genomförts samt vilka etiska överväganden 

som vi har tagit ställning till. 

  

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Eftersom vår studie intresserar sig för vilka förutsättningar pedagoger anser vara viktiga för att 

bemöta ett barn i behov av särskilt stöd, var det angeläget för oss att utgå från en kvalitativ 

ansats. Alan Bryman (2018) menar att den kvalitativa forskningen intresserar sig för människors 

erfarenheter och upplevelser av omvärlden, som bara de själva kan berätta och förtydliga om. 

Därför används oftast forskningsmetoder som intervjuer för att närma sig individens perspektiv 

och tolkningar. Vi skall med hjälp av en fenomenologisk metodansats se vad som blir 

betydelsefullt i vår studie. Fenomenologin vill åt det som är centralt i människors erfarenheter 

och tankar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I den kvalitativa forskningen är det 

viktigt att forskaren sätter sina förförståelser och värderingar åt sidan. Om forskaren inte beaktar 

dessa aspekter kan analysprocessen påverka forskningens resultat (Bryman, 2018). Under 

intervjun registrerar forskaren informanternas kroppsspråk, gestikuleringar och tonfall vid 

samtalet rörande fenomenet. Detta för att få en helhet vid analysen när tolkningar måste göras 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kommer i vår analysprocess utesluta informantens kroppsspråk, 

gestikuleringar eller tonfall, då vi anser att denna process är tidskrävande.  

 

4.2 Urval 

När vi skulle utföra denna studie tog vi kontakt med två olika förskolor som vi båda haft tidigare 

kontakt med. Vi valde dessa förskolor för att hitta informanter som ville delta i vår studie. Vi 

mailade till förskolorna och fick respons från en av dem. Valet av informanter för vår studie har 

begränsats till en medelstor stad belägen i Sverige. Huvudsyftet var att välja en förskola för att se 

om alla avdelningar förhåller sig lika i hanteringen av de barn som är i behov av särskilt stöd.  
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I vår studie har totalt åtta pedagoger intervjuats, där alla besitter på erfarenheter kring arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Vi har valt att intervjua minst en pedagog från varje avdelning. 

Informanterna som deltagit i studien är alla kvinnor och deras yrkeserfarenhet inom förskolans 

verksamhet varierar mellan ett till fyrtio år. Informanterna består av barnskötare, förskollärare 

och övrig personal som alla är verksamma inom förskolan och deras erfarenheter inom 

specialpedagogik varierar.  

 

Vårt urval får betydelse för de frågor vi vill ha svar på. Detta medför att pedagoger i 

verksamheten blir angelägna informanter att nyttja information från. Enligt Bryman (2018) väljer 

forskaren att ställa sina frågor till individer som befinner sig inom en organisation, där 

forskningsfrågorna kan relateras till informantens erfarenheter och upplevelser. Detta urval 

benämns som målstyrt, för att frågorna är anpassade för en del aktörer som besitter på 

information om ett fenomen. Då vi har utgått från ett målstyrt urval, har det under processens 

gång även skett ett snöbollsurval. Vid ett intervjutillfälle avbröt en av våra informanter sin 

medverkan. Detta bidrog till att vi blev introducerade till en annan pedagog, som personalen 

ansåg besitta på kunskap kring det valda ämnet vi studerar. Bryman (2018) noterar att 

informanterna inom snöbollsurval hjälper forskaren att hitta deltagare. Detta genom att presentera 

aktörer som besitter erfarenhet som forskaren vill komma åt. På så sätt får forskaren tillträde till 

fler intervjuer genom informanternas hjälp.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Forskaren kan använda 

sig av semistrukturerade intervjuer för att belysa teman och fenomen, där informanten framhåller 

sina vardagsupplevelser kring fenomenet som undersöks. Vi har valt att utföra våra intervjuer 

med informanterna enskilt. Dels för att få deltagarens personliga uppfattning om fenomenet, men 

även för att de inte skall påverkas av de andra deltagarna (Håkansson, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014).   

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att skapa en flexibilitet för oss som forskare, detta 

för att vi kan bestämma i vilken ordningsföljd som intervjufrågorna ställs. Frågorna har 

konstruerats utifrån en intervjuguide med olika kategorier för att underlätta för oss vid 

intervjutillfället. Frågorna formuleras med hjälp av inledande frågor, uppföljningsfrågor, 
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sonderande frågor och direkta frågor för att bidra till en variation kring ämnet. Då kan forskaren 

nå informanten på ett djupare plan för att komma närmare deras tolkning av fenomenet (Kvale & 

Brinkmann 2014, se bilaga 2). Intervjuerna har spelats in för att underlätta vid transkribering och 

analysprocessen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Sammanlagt fick vi ihop 

intervjumaterial på två timmar och 45 minuter, vilket utgör transkriberingsmaterial på cirka 50 

sidor.  

 

4.4 Kvalitet på data 

Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att forskaren strävar efter att nå hög kvalité på sitt 

empiriska material. Den kvalitativa forskningen intresserar sig för människors erfarenhet och 

tankar kring ett specifikt fenomen. Trovärdighet och tillförlitlighet är två kvalitetsbegrepp som 

forskaren bör ta ställning till (Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg 

(2015) påvisar att forskarens noggrannhet och systematik är betydelsefullt under hela 

forskningsprocessen. Skribenterna redogör även för hur trovärdigt och tillförlitligt forskaren 

redovisat hur datainsamlings-processen gått till, hur analysprocessen genomförts och hur 

resultatet presenteras. Bryman (2018) noterar vidare att ett annat viktigt kriterium är äkthet. 

Författaren menar på att forskaren skall ge en rättvis bild av fenomenet som studerats.  

 

I vår studie har vi använt oss av en intervjuguide för att alla pedagoger skall få ta del av samma 

frågor vid intervjutillfället. Vi intervjuade alla pedagoger separat och använt samma 

intervjuguide för att skapa en hög trovärdighet på vårt material. Hade vi däremot uteslutit 

intervjuguiden och enbart utgått ifrån öppna frågor hade vårt material haft låg trovärdighet.  

 

Fejes och Thornberg (2015) belyser begreppet validitet som syftar till forskarens val av metod för 

datainsamling. För att en forskning skall ha en hög validitet krävs det att forskaren kritiskt tänkt 

igenom om valet av metoden är rätt, för att besvara det som skall undersökas. Eftersom vi var 

intresserade av pedagogers erfarenheter, tankar och åsikter så var intervju ett lämpligt metodval 

för att samla in material. Hade vi använt oss av exempelvis observationer för att få svar på vår 

undersökning, hade vår studie haft en låg validitet.  
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4.5 Genomförande 

Vid uppstart av studien kontaktade vi förskolechef via mail för godkännande och tillträde till den 

valda förskolan. Därefter tog vi kontakt med avdelningarna för att informera om studiens syfte. 

Vid ett senare tillfälle besöktes förskolan för att både ge muntlig och skriftlig information samt 

inhämta samtycke från samtliga (se bilaga 1). Deltagarna fick på plats skriva på vilken dag de 

kunde delta i intervjun (se bilaga 3). Sammanlagt fick vi ihop åtta stycken intervjuer som 

genomfördes under två dagar. Intervjufrågorna mailades ut två dagar innan intervjun, detta för att 

vi anser att deltagarna skulle få en överblick över vilka frågor som kommer att ställas under 

intervjun samt att det var ett önskemål bland deltagarna.  

 

Vid intervjutillfället informerades deltagarna om de forskningsetiska aspekterna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjuerna 

genomfördes på förskolan och höll på mellan tjugo till trettio minuter. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en mp3-spelare vi lånade från universitetet. Sedan tidigare var det bestämt att vi 

skulle genomföra varannan intervju, där den ena intervjuade och den andra skrev ner 

anteckningar. För oss var det även viktigt att stötta upp varandra under intervjutillfället. När 

intervjuaren inte hade några fler frågor att ställa kunde den andra komplettera med följdfrågor. 

Under intervjun var det viktigt för oss att låta informanten tala fritt för att få ta del av deras 

erfarenheter.  

 

4.6 Fenomenologisk analys  

I kvalitativ forskning vill forskaren nå fram till individers erfarenheter och upplevelser av olika 

fenomen i sin omvärld, som bara de själva kan berätta om och förtydliga (Bryman, 2018). Inom 

kvalitativ forskning rymmer fenomenologi som metodansats, för att komma nära kärnan i det 

som är centralt i människors erfarenheter och tankar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). För oss blir det angeläget att använda fenomenologi som analysverktyg. Detta innebär att 

enskilda individer bidrar till hur fenomenet kan variera i olika livsvärldar, men att 

fenomenologins syfte är att närma sig fenomenets essens utifrån det deltagarnas beskrivningar 

har gemensamt. Erfarenhetsvärlden som pedagogerna delar med sig i våra intervjuer, blir ett sätt 

för oss att förstå hur deras upplevelse visar sig, innan det leder till handling i praktiken 

(Brinkkjaer & Hoyen, 2013).  

 



   

      
      
 
      

 

17 

Andrzej Szklarski (2015) menar på att fenomenologi som metodansats bidrar till att forskaren kan 

nå fram till det insamlade materialets essens, kärnan i materialet. Fenomenologi används för att 

belysa ett kunskapsintresse genom två kriterier. Kriterium nummer ett syftar till att 

kunskapsintresset ska belysa ett fenomen. Kriterium nummer två syftar till att kunskapsintresset 

ska belysa det väsentliga i upplevelsen av det valda fenomenet. Med hjälp av dessa kriterier kan 

forskaren nå fram till fenomenets essens genom analys av den empiriska datan som insamlats.  

 

Szklarski (2015) visar på sex steg som forskaren genomgår vid analysprocessen. Dessa moment 

utgår ifrån att steg för steg gå igenom datainsamlings-materialet för att hitta essensen. Steg ett 

benämner Szklarski som bestämning av helhetsbetydelsen. Här studerar forskaren översiktligt 

igenom sitt material från intervjun. Detta för att få ett helhetsperspektiv. Steg två berör 

avgränsning av meningsbärande enheter. Här läser forskaren igenom sitt material återigen men 

denna gång mer noggrant, för att upptäcka skiftningar det vill säga något nytt som träder fram i 

materialet. Steg tre benämns som transformering av vardagliga beskrivningar. Forskaren tittar 

igenom dem meningsbärande enheterna, för att fånga det implicita och explicita. Det vill säga, 

det som framgår tydligt genom att informanten sagt det verbalt och det som blir underförstått av 

forskaren. Då informanten har svarat på ett sätt som är tolkningsbart. Steg fyra berör 

framställning av fenomenets situerade struktur. Forskaren omvandlar de meningsbärande 

enheterna till en enhetlig beskrivning av fenomenet upplevelse. Här granskar forskaren återigen 

materialet och utesluter sådant som är irrelevant eller upprepande för studiens resultat. Detta för 

att underlätta vid analysarbetet. Steg fem uppmärksammar framställningen av fenomenets 

generella struktur. Här börjar forskaren sin analysprocess med hjälp av en grundlig genomgång 

av materialet. Forskaren analyserar materialet för att få fram centrala teman som framträder. De 

utvalda teman som framgår i analysen genomgår en reduktion (minskning) för att få fram 

fenomenets essens. Steg sex innebär en slutlig verifiering av fenomenets essens. När forskaren 

fått fram fenomenets essens skall den slutligen bekräftas av informanterna. Detta genom att 

forskaren kollar igenom sitt empiriska material (ibid).  

 

4.7 Genomförande av analys 

I denna del presenteras hur vi har gått tillväga för att analysera vår empiriska data. För att 

analysera materialet har vi inspirerats av Szklarski (2015) fenomenologiska analysmodell. Utifrån 

dessa steg har vi genomfört analysprocessen på följande vis.  
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I första steget skrev vi ut transkriberingarna och bekantade oss med materialet genom att läsa det 

flertal gånger. I andra steget undersökte vi tillsammans materialet igen. Här plockas relevanta 

meningsbärande enheter ut, dessa kan vara korta meningar eller enstaka ord som berör vår 

frågeställning. I tredje steget flyttades dessa meningsbärande enheter till ett separat dokument för 

att skapa en reducering av vårt material. Dessa meningsbärande enheter kan vara sådant som 

tolkas explicit eller implicit, det vill säga något som informanten sa tydligt eller något som blir 

underförstått. I fjärde steget studerade vi enbart dokumentet med våra meningsbärande enheter. 

För att reducera ner materialet ytterligare undersöktes dessa meningsbärande enheter i helhet. 

Sådant som vi ansåg var irrelevant till vår frågeställning uteslöts. Inför steg fem valde vi att 

skriva ut dokumentet med våra meningsbärande enheter. Detta för att tydligare se vad vi hade att 

arbeta med samt för att underlätta vid kategorisering av enheterna. I steg fem läste vi igenom de 

meningsbärande enheterna för att sätta en etikett på dem. En etikett på en meningsbärande enhet 

kunde exempelvis vara något som informanten sa och som vi sedan la vår egen tolkning och 

fantasi på och som sedan sorterades. I detta steg blev det även aktuellt för oss att reducera ner 

materialet igen och se över irrelevanta meningsbärande enheter. Utifrån detta så framkom en 

essens tydligt i vår analysprocess. I sista och sjätte steget måste forskaren se och bekräfta ifall 

den framkomna essensen genomsyrar materialet. Transkriberingarna undersöktes för att se om 

vår essens överensstämmer med det empiriska materialet.  

 

4.8 Etiska överväganden  

Studien utgår från Vetenskapsrådets riktlinjer när det gäller god forskningssed. Vetenskapsrådet 

(2017) belyser att forskaren i sitt arbete skall informera deltagarna om forskningens syfte, deras 

rättigheter samt hur resultatet kommer presenteras. Det framhålls att forskaren skall leverera 

sanningar, det vill säga inte manipulera sina svar. Forskaren skall inte under några 

omständigheter utsätta sina deltagare för skada eller risker samt ge en rättvis bild av hur han/hon 

gått tillväga i sin studie (ibid.). Vi har tagit ställning till forskningsetiska principer, som 

involverar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innefattar att forskaren informerar om studiens syfte, genomförande och att 

deltagaren är frivillig till att medverka i studien och har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst. Samtyckeskravet innefattar att forskaren hämtar samtycke från samtliga deltagare vid 

genomförande. Är deltagaren under 15 år, ansvar vårdnadshavaren för om samtycke godkänns 
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eller ej. Konfidentialitetskravet innefattar uppgifter som forskaren inhämtar skall förvaras så att 

ingen obehörig kan få tillgång till dessa. Forskaren ska även anonymisera den insamlade data för 

att ingen utomstående skall kunna identifiera deltagaren. Nyttjandekravet innefattar att forskaren 

enbart skall använda sitt material för sitt forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

När vi informerade deltagarna om vår studie var det en del som blev fundersamma gällande 

metoden som skulle användas vid datainsamlingen. Vi informerade om att ingen utomstående 

skulle få tillgång till det skapade materialet samt att ljudinspelningarna kommer att raderas när 

studien är klar.  

 

Forskningsetiska principer som konfidentialitet kräver att data finns i säkert förvar 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vid varje intervjutillfälle överfördes ljudfilerna till en separat usb-

sticka, detta för att säkerställa att ingen utomstående kunde ta del av dem. På denna usb-sticka 

valde vi att namnge intervjuerna till “intervju 1, intervju 2’’ för att säkerhetsställa att ingen skall 

kunna identifiera vilken intervju som tillhör vilken informant. Den skapade datan kommer att 

förstöras (både ljudfiler och det transkriberade) när studien är klar.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat. För att komma fram till resultatet har intervjuerna 

noggrant analyserats. Kategorierna som framkom i analysen är: kompetens och 

kompetensutveckling, samarbetet i arbetslaget, pedagogiska behov samt lyhörd pedagogik.  

 

I resultatdelen kommer citat från våra intervjuer redovisas. Följande symbol “(...)” förekommer 

och betyder att informanten är tyst. Ordet informant förekommer och syftar till de pedagogerna 

som deltagit i intervjuerna. 

      

5.1 Kompetens och kompetensutveckling 

På vår fråga om pedagogerna erbjuds kompetensutveckling, svarade informanterna att kompetens 

och kompetensutveckling är betydelsefullt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Alla 

påvisar vikten av specialpedagogisk kompetens som en bidragande faktor för att bemöta barnens 

behov. Följande citat kommer visa på att utbildningar som erbjudits i verksamheten har gynnat 

arbetet i förskolan.  

 

5.1.1 Vikten av utbildning 

En pedagog förklarade vikten av teckenspråk som ett sätt att kommunicera med barn. Hon 

hänvisade till att flertalet pedagoger genomgått denna kurs för att öka sin kompetens, men att fler 

bör lära sig teckenspråk. Pedagogen menar på att detta är en bra strategi när man ska bemöta 

yngre barn, som exempelvis inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. Hon motiverar följande: 

 

Och nu har vi ju gått många på kommunen den här TAKK utbildningen. Det är tecken med bilder som man 

jobbar med, vi använder det på avdelningen och man kan själv gå in och göra ett eget program, några kan ju 

redan och då är det ju bättre om flera också kan det här, förtydliga ord, bilder. Exempel små barn har ju inte 

språket, utan har dom bara ett tecken till en sak, så känner dom att dom pratar på sitt vis (P1). 

 

Detta visar på att utbildning ses som en betydande faktor i arbetet, speciellt när pedagoger 

upplever svårigheter med att kommunicera med yngre barn. 

 

En annan informant menar på att utbildningar som ges inom hörselvården, har bidragit till att 

främja arbetet med de barn som har någon form av språk- och hörselnedsättning. “Ja jag tycker 
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att en bra utbildning är den som hörselvården och man får lära sig lite tecken och man får pröva 

på olika saker, det är mycket, mycket bra” (P2). Det framhålls tydligt att utbildningen ger 

pedagogen kunskaper att utöva i den pågående verksamheten, för att förbättra arbetet med barn 

som behöver stöd.  

 

5.1.2 Vidareutveckling av kompetens 

Vi var intresserade av att få veta om pedagoger upplever att de besitter tillräcklig kunskap, om 

barn i behov av särskilt stöd. De svar vi fick visar på att kunskap inom specialpedagogik gynnar 

arbetet i förskolans verksamhet, men att pedagogerna bör tilldelas fler utbildningar inom 

området. En informant beskriver det på följande vis: “Jag tror man skulle behöva mycket mycket 

mer och jag hoppas vi kommer få mer än det lilla vi har läst inom specialpedagogiken, för det är 

ju liksom obefintligt egentligen, tycker jag” (P3). Noterbart här är att pedagogen lyfter 

specialpedagogik som något betydelsefullt, men å andra sidan är man aldrig fullärd inom 

området. 

 

5.2 Samarbetet i arbetslaget 

På vår fråga om hur arbetslaget går tillväga för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, visar 

svaren på att samarbetet är en viktig komponent. Alla poängterar att arbetet med barn som 

behöver stöd inte är något som pedagogen gör enskilt, utan något som sker tillsammans i 

arbetslaget. Det framkommer att ett gemensamt tillvägagångssätt bidrar till en mer rättvis 

bedömning av barnet som är i behov av stöd.  

 

5.2.1 Inte ett en-mans arbete 

En pedagog lyfter just samarbetet som en bidragande faktor gällande hanteringen av barn. 

Informanten menar att diskussioner med kollegor kan bidra till att barnet ses ur olika perspektiv. 

Detta för att kunna hitta lösningar som fungerar för just det barnet. Följande citat exemplifierar 

detta:  

      

Min roll blir att kommunicera med dom andra på avdelningen, (…) jag gör en observation på det här barnet, 

dom andra får också göra och sedan jämför vi, om vi är samstämmiga och ser likvärdigt på det här barnet, och 

sen vad vi tycker ska sättas in. Och sen försöker hitta en bra lösning på det här (P1).  
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Citatet styrker att det finns en genomgående struktur för hur arbetslaget skall gå tillväga för att 

kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. 

 

I liknelse med föregående citat beskriver flera av informanterna vikten av det gemensamma 

tillvägagångssättet i arbetslaget. En informant påpekar att arbetet med barn som är i behov av 

särskilt stöd, skall ske i samråd med arbetslaget. Pedagogen uttrycker sig på följande sätt: “Ja det 

tror jag är jätteviktigt (…) att man i arbetslaget arbetar fram ett sätt. Men det är ju inte ett en-

mans arbete utan det är ju ett nära samarbete med sina kollegor” (P3). Det uppmärksammas här 

att pedagogen inte skall behöva bemöta denna situation på egen hand, utan tillsammans med sitt 

arbetslag.  

 

5.2.2 Vi som ett arbetslag 

En annan informant beskriver att beslut som tas rörande barnet skall ske tillsammans i arbetslaget 

och inte grundas på egna beslut. Det handlar om att vara samstämmiga gällande barnets bästa. I 

linje med tidigare citat nämner pedagogen följande: “Men det är ju inte så att jag som egen 

individ kan inte ta ett eget beslut om att jag anser att detta barn behöver mera stöd, för att utan det 

är i arbetslaget att vi diskuterar ihop då” (P4). Pedagogen påvisar alltså att beslut gällande vilket 

stöd barnet skall erbjudas, är något som skall tas gemensamt.  

 

Vi hade även en fråga som berörde stöd som erbjuds i arbetslaget. De svar vi fick visar  

på att arbetslaget tillsammans bemöter barnet som behöver stöd. Det uppmärksammas att 

diskussioner som förs i arbetslaget blir viktiga, dels för att ta del av sina kollegors perspektiv men 

också för att kunna rådfråga och få hjälp av förskolechef och specialpedagog. En pedagog säger 

följande: 

 

Ja.. Det är ju som sagt inte bara jag som individ, utan vi som ett arbetslag som bemöter barnet med särskilt 

stöd. Eh.. och man får ju helt enkelt sätta sig ner och diskutera och prata att man har ett barn som är 

avvikande. Och då får man ju observera vad det är man ser, och senare diskutera det man har sett och vad vi 

tycker att man ska göra, och är det så att vi känner att vi behöver ha hjälp då får man ju gå tillväga och 

kontakta förskolechef eller rektor. Och sen i andra ledet kontakta specialpedagog (P4). 
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Diskussioner i arbetslaget blir betydelsefulla för att gå vidare med ärendet gällande de barn som 

anses vara i behov av särskilt stöd. Detta sker exempelvis genom att pedagoger får möjligheten 

att samverka med olika professioner, såsom förskolechef och specialpedagog.  

 

5.3 Pedagogiska behov 

Vi var intresserade av vilka kompetenser informanterna anser är viktiga i bemötandet av barn i 

behov av särskilt stöd. De berör viktiga aspekter för hur pedagoger skall hantera barn som 

behöver stöd. Att relationen har stor betydelse i arbetet med dessa barn handlar om pedagogens 

empatiska förmåga, att gå i och ur roll vid olika situationer. Detta för att främja och bygga 

relationen pedagog och barn sinsemellan.  

 

5.3.1 Vikten av den sociala rollen 

En av informanterna betonar några viktiga egenskaper när det handlar om att bemöta alla barn, 

men extra viktigt vid bemötandet av barn är i behov av stöd. “(…) Lyhördhet och mycket närhet. 

Empati, förståelse och tålamod. Det är vad jag kommer på nu” (P1). Det framhålls att pedagogens 

egenskaper är av betydelse för att kunna se till alla barns behov.  

 

Det uppmärksammas även värdet av att pedagoger ser sig själva i olika positioner. En informant 

förklarar att positionerna är till hjälp för att vägleda barnet vidare i sin utveckling. Hon menar att 

möjligheten till att tillgodose barnets behov, ligger i pedagogens kännedom om hur olika roller 

förhåller sig i olika situationer. Citatet nedan beskriver följande: 

 

Och då har ju vi tänkt efter många gånger i rollen som lärare. Man kan ju ha olika roller som lärare, ibland är 

jag en mästare, ibland är jag en lärare eller medforskare och ligger på typ samma nivå, men just det där att gå 

i och ur roll (P5). 

 

Pedagogens lyhördhet bidrar till att kunna hjälpa barnet i olika situationer, för att stimulera deras 

utveckling. Att veta i vilka situationer pedagogen kan bidra till ett lärande och i vilka situationer 

pedagoger tillägnar sig kunskap tillsammans med barnet. Det handlar således om att balansera de 

olika rollerna i sitt yrke.  
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5.3.2 Vikten av att bygga relationer 

Informanten noterar att verksamhetens utformning har betydelse för hur pedagoger skall gynna 

barnets behov. Pedagogen poängterar att problemet inte ligger hos det enskilda barnet, utan 

handlar om vad miljön erbjuder för att barnet skall få stimulans i sin utveckling. Pedagogen 

beskriver detta på följande sätt: “Men framförallt tänka – vad gör vi med miljön och vad gör jag 

för att underlätta för barnet och inte se det som att barnet är ett problem och skapa en relation så 

barnet känner att det här är en vuxen” (P5). Pedagogen menar att utformningen av miljön är av 

betydelse för att kunna underlätta för de barn som behöver extra stöd. Det uppmärksammas även 

att relationen i arbetet med dessa barn är av värde, för att barnet skall kunna känna trygghet hos 

den vuxna individen.  

 

Intervjuerna påvisar även att kompetens omfattar skyldigheten att skapa en relation till barnet, 

oberoende av personliga uppfattningar. En pedagog belyser att relationen sinsemellan bör fungera 

för att bidra till något positivt i barnets bemärkelse. Det framhålls även att alla som är aktiva 

inom förskolans verksamhet, bör ha social kompetens för att bemöta olika individer. Pedagogen 

exemplifierar detta på följande sätt: 

 

Utan det handlar faktiskt om personkemi. Och om alltså.. känslomässiga band. Och.. ja inte känslomässiga 

band men alltså man får en relation. Och att man har förmågan att kunna bygga upp den, oavsett om man har 

känslorna där eller inte. Det kanske mer har med den sociala kompetensen att göra. Och man kan väl tycka 

och tänka att den borde ju alla ha, när du jobbar i skolan eller förskolan, människor överlag (P6). 

 

Att pedagoger i sitt arbete uppmärksammar relationens betydelse är något som framkommer 

starkt i det empiriska materialet. Vidare noterar informanten att personal som arbetar inom 

skolväsendet bör se till sin sociala kompetens för att på bästa sätt kunna möta de barn som vistas i 

förskolans verksamhet.  

 

5.4 Lyhörd pedagogik 

På vår fråga gällande pedagogers definition av barn i behov av särskilt stöd, uppmärksammas 

vikten av att se barnet och dess behov. Informanterna förtydligade att varje enskilt barn har sitt 

specifika behov, som kräver ett specifikt tillvägagångssätt. Det finns således en medvetenhet 

bland pedagogerna att inget barn är det andra lik och därför bör barnet betraktas som den individ 

den är.  
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5.4.1 Vad behöver barnet? 

I följande intervju berättar informanten att oavsett om barnet har en avvikelse eller ej ska samma 

villkor gälla för dem. Trots att det finns barn som behöver extra vägledning och uppmuntran skall 

ingen skillnad göras. Denna pedagog tydliggör detta genom följande citat: 

 

Barn med särskilt behov, dom behöver lite mer stöttning och uppmuntran annars tycker jag de är som dom 

andra barnen, faktiskt. Jag försöker aldrig göra någon (…) skillnad, utan vara mer närvarande för dom barnen 

som behöver. Men dom ska ha samma villkor som de andra barnen, anser jag (P1). 

 

Pedagogen påvisar att alla barn skall ha samma villkor och poängterar att oavsett avvikelse skall 

ingen behandlas annorlunda. Detta medför att pedagogen har öppet förhållningssätt gentemot alla 

barn. 

 

En annan informant betonar att alla barn är olika och behöver olika stöd. Hon anser att begreppet 

barn i behov av särskilt stöd är ett tvetydigt begrepp och att alla barn behöver någon form av 

stöttning. Sen är frågan hur mycket kunskap pedagogen bär med sig sedan tidigare och när denna 

kunskap inte räcker till för att bemöta dessa barn. I detta citat uttrycker pedagogen följande:  

 

Se individen alla barn är olika individer och alla behöver olika stöd och hjälp, så jag tycker att det är svårt att 

definiera vad ett särskilt speciellt behov är. För alla behöver någonting och sen är det ju frågan vart gränsen 

går vart min kunskap tar stopp när jag behöver ta in hjälp eller när man behöver sätta sig ner, men oftast så ser 

man individen så ser man behovet som finns (P7). 

 

Här berör pedagogen att alla barn oavsett är i behov av stöd någon gång under sin 

förskolevistelse. Men att det blir svårt att veta när pedagogens kunskap blir bristande och andra 

yrkesutövare kommer in för att hjälpa barnet.  

 

I våra intervjuer framkommer vikten av en god relation, just för att veta vad varje enskilt barn är i 

behov av. En pedagog synliggör att relationen med barn som är i behov av särskilt stöd har stor 

betydelse, för hur pedagoger skall vägleda och hantera barnet i olika situationer. Informanten 

fortsätter och menar att pedagoger bör vara inkännande till vilken form av beröring som passar 

just detta barn. Följande citat visar på detta: 
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Alla behöver en relation men dem här är ännu viktigare för att kunna känna av ”hur är det här barnet” ”är det 

ett barn jag kan ta och lägga armen runt, kan jag inte det, måste vi gå in i ett annat rum”. Just att börja fundera 

på, vad behöver det här barnet och det räcker ju med att bara ta på ett barn så märker du om det här barnet 

tycker om det, oftast hur hårt, litet… man får ju känna sig för liksom (P5). 

 

I pedagogens beskrivning kan en lyhördhet uppmärksammas, då den i interaktion med barnet kan 

skapa kännedom om vad det här barnet är i behov av. I liknelse med föregående citat berör en 

annan pedagog betydelsen av att se till barnets behov. Hon hänvisar till olika egenskaper som är 

av värde för att ta hänsyn till barnet. Pedagogen uttrycker sig under intervjun på följande vis:  

 

(...) Att man är lyhörd, tydlig i sin kommunikation, när man har barn som behöver struktur, man ska vara 

strukturerad.. Ehh (...) flexibel behöver du vara, så man inte kör in i ett spår bara och verkligen kan se vad det 

här barnet behöver. Ehh (...) gud jag hade ju skrivit ner… där! Lugn känns det som att man verkligen behöver 

att vara. Och inkännande för att verkligen veta vad just det barnet behöver för något (P4). 

 

Även om informanten uppmärksammar olika egenskaper som lyhördhet eller lugn, framkommer 

det att pedagoger alltid bör se till det enskilda barnets behov. Informanten belyser olika 

egenskaper som är av betydelse, å ena sidan menar pedagogen att arbetet med barn som behöver 

stöd kräver struktur. Men å andra sidan framhåller pedagogen vikten av flexibilitet i arbetet för 

att se vad barnet behöver. Detta visar på att det finns en komplexitet, då det finns olika faktorer 

som spelar roll i arbetet med att skapa förutsättningar för barnet. 

 

En annan informant poängterar att inte se barnets problematik som något negativt, utan som en 

möjlighet. Detta för att underlätta för barnet oavsett avvikelse. Pedagogers vägledning kan ha en 

avgörande roll i barnets utveckling. Informanten uttrycker sig på följande sätt:  

 

Vad behöver det här barnet, jo det behöver röra sig mycket (…) det innebär att jag kan säga till det barnet att 

”men ställ dig upp när du ritar i stället”, för det kanske blir världens bästa teckning, då kanske frustrationen 

försvinner lite för man kan stå och trampa lite eller hänga och barnet kan röra sig. Att vad behöver det här 

barnet och se det som en möjlighet och inte som att ”men sitt still” (P5). 

 

Citatet uppmärksammar vikten av att pedagogen känner till barnets behov och hur behovet kan 

underlättas. Detta för att pedagogen skall kunna bidra till en positiv förskolevistelse för barnet.  
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En av informanterna beskriver sin definition av vad barn i behov av särskilt stöd innebär, på 

följande vis: “men varje barn, en ny relation, ett nytt behov, ett nytt sätt“ (P8). Här betonas att 

varje barn som har ett behov, kräver ett nytt tillvägagångssätt. Detta för att alla individer är unika 

och man skapar olika relationer till barnet. 

 

5.4.2 Vikten av att se möjligheter 

En av våra frågor intresserar sig för pedagogens hantering vid upptäckten av ett barn som är i 

behov av särskilt stöd. De svar vi fick visar på att det läggs stor vikt på de resurser som finns 

tillgängliga i verksamheten. En informant menar på att pedagogernas erfarenhet, avdelningens 

material och miljö är viktiga faktorer för att bemöta barnet som behöver stöd. En pedagog 

beskriver följande: 

 

Det här jag nämner att man försöker jobba med de verktyg man har i första hand. Ehh att man pratar och 

resonerar för hur man ska bemöta det här barnet och hur ska man hjälpa barnet i sin utveckling med dem 

verktygen man har på förskolan och i första hand på avdelningen. Och att man tänker att man gör en 

handlingsplan i vårt arbetslag och hur vi ska bemöta det här barnet utifrån våra kunskaper och erfarenheter 

(P2). 

 

Här läggs vikten på att se vad verksamheten kan erbjuda i första hand. Informanten framhåller att 

diskussioner i arbetslaget är betydelsefulla för att kunna tillgodose och stimulera barnets behov. 

Handlingsplaner blir till hjälpmedel för att orientera pedagogers arbete med barnet.  

 

En annan informant synliggör vikten av att lyfta fram barnets styrkor för att få barnet att känna att 

den uppnått något positivt, oavsett avvikelse. Det innebär också att barnet bör inkluderas i 

verksamheten som vilket annat barn som helst. Följande citat belyser detta genom: 

 

Att man återigen plockar fram styrkorna hos barnet och bygger på det och ett positivt synsätt och inte 

fokuserar på det som är svårt, utan det som är positivt där barnet känner att dom lyckas. Så att barnet känner 

att den klarar av så mycket som möjligt, och att den är inkluderad med de övriga barnen (P2).  

 

I citatet ovan beskriver informanten att pedagoger bör se till barnets styrkor för att skapa en 

positiv självkänsla. Den positiva självkänslan skall i sin tur bidra till delaktighet och gemenskap 

med de övriga förskolebarnen.  
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5.5 Ser man barnet, ser man behovet  

Det som framkommit i våra intervjuer är att pedagoger som är verksamma i förskolan, ser det 

som angeläget att ha en kompetens för att bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. Att ha 

kunskap kring hur arbetet med dessa barn kan gå tillväga är betydelsefullt. Samarbetet erbjuder 

ett utbyte av perspektiv sinsemellan pedagogerna, som bidra till att bemöta barnets behov på 

bästa möjliga sätt. Det krävs en medvetenhet hos pedagogen att se i vilka situationer deras 

yrkesroll får betydelse, för att gynna barnets behov. Vidare noteras att pedagoger skall se till 

möjligheten med ett barn som behöver stöd, för att höja deras självkänsla genom att arbeta med 

deras styrkor. För att varje individ kräver ett nytt tillvägagångssätt.  

 

I resultatet har det presenterats kategorier som: kompetens och kompetensutveckling, samarbete i 

arbetslaget, pedagogiska behov och lyhörd pedagogik. Dessa bildar essensen som framkommit i 

intervjuerna och är således ser man barnet, så ser man behovet. För att besvara vår frågeställning 

vad anser pedagoger vara viktiga förutsättningar i bemötande av barn i behov av särskilt stöd, 

krävs det att pedagogen ser barnet och deras behov. Men för att detta skall vara möjligt krävs det 

att pedagogen har kompetens, är samarbetsvillig, ser till sitt förhållningssätt samt är lyhörd för 

barnets behov. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera vårt val av metod samt vårt resultat.  

      

6.1 Metoddiskussion 

Vi har i denna studie utgått från en kvalitativ forskning med en fenomenologisk metodansats. 

Detta för att vi har intresserat oss av individers erfarenheter och tankar om ett specifikt fenomen, 

i detta fall barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Intervju som metod för datainsamling blev relevant för att nå fram till 

pedagogers erfarenheter och tankar (Kvale & Brinkmann, 2014). Datainsamling i form av 

observationer var inte relevant för vår studie, då vi anser att metodvalet inte kommer åt 

individens tankar och upplevelser kring det valda fenomenet. Vi anser att forskaren enbart kan 

komma åt individens perspektiv genom att samtala med och inte genom att observera aktören. Vi 

uteslöt enkäter som insamlingsmetod då forskaren bör tänka igenom sina frågor så att 

informanten förstår vad som efterfrågas, så inga missförstånd sker. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjorde det möjligt för oss att skapa mer detaljerade och fylliga svar från informanten, 

då vi ville komma åt deras tankar om det valda ämnet. Detta gav oss möjligheten att kunna 

förklara för vår informant vad det är vi efterfrågar, ifall missförstånd uppstod.  

      

I våra semistrukturerade intervjuer tog vi hjälp av en intervjuguide som berörde olika teman. 

Detta skapade en möjlighet för oss att välja vilken intervjufråga som blev angelägen för oss att 

ställa, beroende på vad informanten svarat sedan tidigare. Vi mailade ut intervjuguiden några 

dagar innan intervjutillfället, detta för att informanterna bad om att få ta del av frågorna. Hade vi 

valt att inte skicka ut frågorna innan, finns det en möjlighet att informanternas svar hade blivit 

annorlunda. Om informanterna hade saknat kännedom kring vilka frågor som skulle ställas under 

intervjun, hade de eventuellt inte haft samma chans att förbereda sig. Valet av informanter 

baserades på tidigare kontakter, vilket gjorde att vi snabbt kunde hitta deltagare för vår studie. Å 

ena sidan kan detta ha påverkat våra intervjuer, då informanterna möjligen besvarade frågorna 

utifrån vad de tror att vi vill höra. En annan faktor som kan ha påverkat informanternas svar är 

vårt val av två intervjuare. Å andra sidan kan den tidigare kontakten med informanterna ha 

gynnat studien, då de upplevt en trygghet med oss som intervjuare och besvarade frågorna på ett 

ärligt sätt.   
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Den fenomenologiska analysprocessen som använts har skapat en förståelse, kring pedagogers 

gemensamma upplevelse i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Fenomenologi som 

analysverktyg har varit angelägen för oss, då forskaren vill närma sig den centrala kärnan i sitt 

empiriska material. Som tidigare nämnt intresserar sig fenomenologin för informanternas 

kroppsspråk, gestikuleringar samt tonfall, något som forskaren registrerar vid intervjutillfället. 

Hade vi haft längre tid på oss vid analysprocessen, hade dessa faktorer möjligen bidragit till ett 

annat resultat.  

 

Under studiens gång har vi beaktat Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Det vill 

säga att vi har informerat våra deltagare om forskningens syfte, ändamål samt deras rättighet att 

avbryta sin medverkan. Eftersom vi förhåller oss etiskt och vill skydda deltagarna identitet har vi 

anonymiserat informanterna i resultatet. Detta har betydelse för vår studie då vi vill producera 

forskning av god kvalité. Hade vi däremot inte tagit ställning till de etiska forskningsprinciperna 

hade vi inte uppfyllt de krav som forskningen efterfrågar. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningen i denna studie var att ta reda vilka förutsättningar pedagoger anser vara viktiga 

för att bemöta ett barn i behov av särskilt stöd. I vårt resultat har det framkommit att den centrala 

kärnan som genomsyrat alla intervjuer är ser man barnet, ser man behovet. För att se vad barnet 

har för behov, behöver pedagogen ha kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd men 

också vara lyhörd för sina kollegors perspektiv och åsikter. Samtidigt skall pedagogen vara 

medveten om hur det egna förhållningssättet samt miljöns utformning påverkar arbetet med de 

barn som är i behov av stöd. 

 

Renblad och Brodin (2014) belyser att barn som är i behov av särskilt stöd behöver mer tillsyn än 

andra barn. Detta framkommer även i resultatet där informanter betonar att barn med särskilda 

behov behöver mer stöttning, men att alla skall ha samma villkor som andra barn. Även 

Läroplanen för förskolan (2018) påvisar att verksamheten “//...// ska särskilt uppmärksamma barn 

som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få 

en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt //...//” 

(Skolverket 2018, s.6). Renblad och Brodin (2014) menar att förskolans verksamhet inte bara 

gynnar upptäckten av de barn som är i behov av stöd, utan bidrar till att pedagoger kan hjälpa 
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barnet i dess lärande och utveckling. Detta uppmärksammas även bland våra informanter, då de 

talar om det enskilda barnets behov och hur detta kan hanteras i verksamheten. Exempelvis om 

barnet är i behov av tecken som stöd, eller i behov av motorisk stimulans. Enligt Luttropp och 

Granlund (2010) handlar det om pedagogens förhållningssätt som skall bidra till att barnet 

inkluderas i verksamheten så att barnet tillsammans med andra eller enskilt, kan delta i olika 

aktiviteter.   

 

Luttropp och Granlund (2010) menar å ena sidan att förskolans utformning är betydelsefull för att 

samspel barn sinsemellan skall fungera. Författarna menar vidare att utformningen i förskolan 

skall bidrar till att alla barn känner sig inkluderade. I vårt resultat framkom att verksamhetens 

utformning kan bidra till att underlätta hanteringen av ett barn som behöver extra stöd. Detta kan 

kopplas till Tellgren (2004) som framhåller ett interaktionistiskt perspektiv, där miljön är en 

bidragande faktor till hur barnet påverkas av verksamheten. Detta visar å andra sidan att 

kontexten har en stor inverkan på hur ett barn kan upplevas i en viss situation. Informanterna i 

vår studie påvisar att pedagoger inte skall se det som att barnet utgör ett problem, utan se vad det 

är som kan påverka i miljön (ibid.). Sett ur ett relationellt perspektiv finns det bidragande faktorer 

som kan påverka barnets lärande. En av våra informanter noterar hur viktigt det är att veta vilken 

roll pedagogen bör inta i samspelet med barnet. Är det att pedagogen skall vara medforskare 

tillsammans med barnet, eller skall den inta en lärarroll? Det är omgivningen som påverkar hur 

barnet och pedagogen tillsammans skapar ett lärande (Lutz, 2013; Jakobsson & Lundgren, 2013).  

 

För att pedagogen skall förstå vad som kan påverka ett barn som behöver stöd, är det viktigt att 

besitta kompetens. Miller, Smith-Bonahue och Kemple (2017) menar att kompetens kan 

underlätta arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta framkommer även i vårt resultat, där 

informanterna lyfter fram betydelsen av specialpedagogisk kunskap. Författarna betonar vidare 

att pedagoger som besitter ytterligare kompetens inom specialpedagogik, hanterar dessa barn på 

ett professionellt sätt. Men å ena sidan vilar inte arbetet med dessa barn enbart på kompetensen 

inom specialpedagogiska områden, utan det berör även pedagogens egenskaper. Informanterna 

lägger stor vikt på pedagogens förhållningssätt, där de bör vara lyhörda för barnets behov, visa 

empati, ha förståelse samt tålamod (ibid.). Men å andra sidan synliggörs betydelsen av att 

pedagoger skall kunna vända sig till specialpedagogen, när de behöver handledning gällande ett 

barn som behöver stöd. Informanterna belyser vikten av att samtala i arbetslaget när ett barn 
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upplevs vara i behov av stöd. Vidare noterar informanterna att förskolechefen och 

specialpedagogen finns till hjälp för att ta ärendet vidare. Syftet med att ta in professionell hjälp 

är för att främja och stödja barnets utveckling (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag, 2016; 

Jakobsson & Lundgren, 2013). Handledning från specialpedagogen skall även bidra till att 

pedagogerna anpassar verksamheten till det enskilda barnets behov, men samtidigt ser till 

barngruppens behov (Von Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

I vårt resultat har informanterna berört att barn i behov av särskilt stöd, är ett komplext begrepp. 

Det framkommer att alla barn någon gång är i behov av stöd under en kort- eller långvarig period. 

Detta medför att pedagogens arbete med dessa barn påverkas av faktorer som tillgängliga 

resurser, tid och den pedagogiska miljön (Lillvist, 2010). Men å andra sidan berör forskare att det 

är pedagogerna själva som är i behov av stöd och inte det enskilda barnet. Miljön enligt forskarna 

påverkar vuxnas uppfattningar om barnet, som i sin tur är en bidragande faktor till varför vuxna 

anser att barnet behöver stöd (Sandberg m.fl. 2010). Detta synliggör även Lutz (2009) genom att 

det är pedagogens perspektiv som står till grund, om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte.  

 

Öhman (2006) framhåller att arbetet med barn som är i behov av stöd skall grunda sig utifrån ett 

barns perspektiv. Det handlar om att skapa möjlighet för barnet att förklara hur de erfar sin 

omvärld. I det sociala samspelet kan pedagogen skapa kännedom om barnets upplevelse och 

forma en relation som är anpassad för att på bästa sätt bemöta barnets behov. Detta synliggörs i 

vårt resultat då informanterna poängterar att relationen är betydelsefull i arbetet med barn som är 

i behov av stöd. Relationen medför att pedagoger får en insikt i vilket tillvägagångssätt som blir 

angeläget för det enskilda barnet, när det råder om hantering i olika situationer på förskolan. 

Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) samt Öhman (2006) benämner att 

begreppet självkontroll är viktigt i hanteringen av barn som är i behov av stöd. Pedagogens 

personliga åsikter om ett barn skall inte påverka relationens uppbyggnad. En informant hävdar att 

pedagoger i verksamheten oavsett känslor till ett barn, skall ha förmåga att vårda om relationen 

för att kunna bemöta barnet. Självkontrollen skall behärskas och inte påverka arbetet i 

verksamheten, där pedagogen beskyller barnet utifrån sina egna känslor (ibid.). 
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7. Vilken relevans har vår studie för dagens samhälle 

I vår studie har vi försökt bidra till kunskapen om en av de svåra situationerna i pedagogers 

arbete, nämligen att närma sig och bedöma ett lämpligt bemötande av barn som är i behov av 

särskilt stöd. Resultatet har visat på att pedagoger bör se till vilket behov det enskilda barnet har, 

för att tillgodose deras behov med rätt stöd. Den tidigare forskning som behandlats har berört att 

pedagoger upplever en viss osäkerhet i bemötandet av de barn som behöver stöd och skall vid 

sådana situationer vända sig till andra yrkesgrupper när det kommer till handledning och råd från 

specialpedagog.   

 

Den tidigare forskningen som vi har berört uppmärksammar osäkerheten och bristen av 

kompetens inom det specialpedagogiska området. Vår studie har visat på att pedagogerna i 

dagens samhälle har kompetens och kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Däremot är 

vidareutveckling inom området betydelsefullt på grund av det komplexa arbetet pedagoger ställs 

inför. Det har även framkommit i vår studie att arbetslaget har en central del i hur pedagogerna 

kan påverka och förbättra arbetet med barn som behöver stöd. Något som den tidigare forskning 

inte berört.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärare och förskolechef 

 

Hej!  

 

Vi heter Emma Perätalo och Diba Shalchizadeh och vi läser termin sex av sju på förskollärarprogrammet 

vid Örebro Universitet. I termin sex ingår att enskilt eller tillsammans med en klasskamrat skriva ett 

självständigt arbete. Vårt intresse ligger i specialpedagogiken och kring barn i behov av särskilt stöd. 

Syftet med vår studie är att med hjälp av intervjuer beskriva pedagogers upplevelser och erfarenheter av 

barns som är i behov av särskilt stöd. För att genomföra vår studie skulle vi gärna vilja intervjua någon av 

er på avdelningen. Intervjun beräknas ta cirka 20-30 minuter och kommer behandla frågor som berör 

upptäckten av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Deltagandet är frivilligt - men vi är tacksamma om just du vill ställa upp! Vi använder de etiska 

principerna för forskningsverksamheten som Örebro universitet använder i frågor som berör deltagare. 

Detta innebär att vi behöver fråga om ert samtycke till att delta i undersökningen. Ni kan naturligtvis 

avbryta ert deltagande. I studiens resultat är deltagarna helt anonyma, vilket innebär att varken förskola, 

ort eller person kommer att kunna identifieras. Den information som du tillför kommer avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. De inspelade intervjuerna kommer enbart att användas i studien och sedan 

kommer allt material att förstöras.  

 

Vi hoppas att just Du vill avsätta tid för att bidra till vår studie.  

 

Har ni några frågor eller funderingar kring intervjun eller övriga frågor, når du/ni oss på:  

Diba Shalchizadeh - d.shalchi@XXXX / 072-XX XX XXX  

Emma Perätalo - emmahperatalo@XXXX / 070-XX XX XXX 

 

Tack på förhand! 

 

Vänlig hälsning, Diba och Emma. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare: 

Del 1: Bakgrund 

● Hur länge har du arbetat som förskollärare för XXX Förskola?  

● Vad har du för yrkesbakgrund?  

● Har du utbildning i specialpedagogik? 

- Om ja, vad i såna fall?  

 

Del 2: Förskollärares perspektiv 

● Vad är din definition av barn i behov av särskilt stöd? 

● Vilka kompetenser anser du är viktiga i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd? 

- Upplever du att all personalen har tillräcklig kompetens för att bemöta barn i behov av 

särskilt stöd? 

● Upplever du dig själv besitta tillräcklig kunskap gällande barn i behov av särskilt stöd? 

- Kan du beskriva en arbetssituation där du känner att du inte har tillräcklig kunskap?  

- Erbjuds du kompetensutveckling? Om du själv fick välja, vilken kompetensutveckling 

skulle du vilja ta? Förbättra? 

- Finns det ett behov av det? 

- Om inte, vilken åtgärd tycker du förskolechef bör ta till? 

 

Del 3: Arbetsprocessen 

● Vilken är din roll i hanteringen av en upptäckt av ett barn som är i behov av särskilt stöd?  

● Hur går ditt arbetslag tillväga för att arbeta/bemöta med barn i behov av särskilt stöd? 

- Finns det ett gemensamt förhållningssätt ni kommit överens om? 

● Vilket stöd erbjuds ni som arbetslag? 

● Om ni inte tilldelas hjälp för arbetet med ett barn i behov av särskilt stöd - hur går ni i 

arbetslaget tillväga då? Kan du beskriva? 
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Dagar och tider för intervju 

Potentiella tider tidigare än 9.00 och senare än 14.45 kan diskuteras 

 

v.16 18 april   

 

9.00-9.30 _______________________________________________________ 

   

9.45-10.15  ______________________________________________________ 

 

10.30-11.00 ______________________________________________________ 

 

11.00-11.30 ______________________________________________________ 

 

13.00-13.30_______________________________________________________ 

 

13.45-14.15_______________________________________________________ 

 

14.15-14.45 ______________________________________________________ 

 

v.17 23 april  

 

9.00-9.30 __________________________________________________________ 

 

9.45-10.15 _________________________________________________________ 

 

10.30-11.00_________________________________________________________ 

 

11.00-11.30 ________________________________________________________ 

 

13.00-13.30_________________________________________________________ 

 

13.45-14.15 _________________________________________________________ 

 

14.15-14.45 ________________________________________________________ 

 


