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Sammanfattning 
Vårt syfte med studien är att belysa pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn 

i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, samt synsättets betydelse för de 

stödåtgärder som erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. Studien är 

av kvalitativ art och bygger på intervjuer med åtta pedagoger i förskolan om deras arbete kring 

det särskilda stödet. Intervjuerna är analyserade utifrån Claes Nilholms (2007) 

kompensatoriska perspektiv och Bengt Perssons (2013) relationella perspektiv samt kopplade 

och jämförda med forskning och litteratur. 

Resultatet påvisar både att ett kompensatoriskt och ett relationellt perspektiv förekommer i 

verksamheten. Det som framträder mest är det kompensatoriska perspektivet, vilket är ett 

traditionellt sätt att se barnet som problembärare. Olika anpassningar görs i verksamheten efter 

barnets behov och förutsättningar, men resultatet visar också på brister och svårigheter med det 

särskilda stödet. Pedagogerna upplever att alla barn inte alltid får sina behov tillgodosedda. 

Tidsbrist är en faktor som lyfts i intervjuerna. I studiens resultat är särskiljande lösningar 

vanligt förekommande i verksamheten där barnet lämnar gruppen och har aktiviteter 

tillsammans med en vuxen. Detta sker till viss del på ett oplanerat och flexibelt sätt. Även om de 

särskiljande lösningarna är vanligt förekommande finns inkluderande tankar om att det 

särskilda stödet först och främst ska ske i den ordinarie verksamheten. Överlag beskriver 

pedagogerna en strävan om att stödja barnet tillsammans i arbetslaget. 

Nyckelord; specialpedagogik, förskola, pedagogers synsätt, stödåtgärder, specialpedagogiska 

insatser, barn i behov av särskilt stöd, inkludering. 
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1. Inledning 

Många barn tillbringar idag stora delar av sin vardag på förskolan. Här möts mångfald och 

olikheter och en av förskolans viktigaste huvuduppgifter är att skapa en verksamhet där alla 

barn kan delta, utvecklas och må bra. Det är ingen lätt uppgift. På förskolan är det ofta stora 

barngrupper, där fler olika behov behöver tillgodoses och det kan emellanåt kännas att det 

saknas både resurser och verktyg som förskolepersonal. 

Till förskolan välkomnas alla barn oavsett behov, förutsättningar eller kunskaper, vilket är en 

lite annorlunda tradition i jämförelse med andra skolformer, menar Linda Palla (2009). Hon 

hänvisar till Bengt Persson (2013) som skriver att förskolan till skillnad från skolan har haft 

som tradition att välkomna alla barn oavsett svårigheter. De förklarar att i jämförelse med 

skolan är förskolan en ung skolform där inkluderande målformuleringar funnits med från 

start. 

Vi är båda utbildade förskollärare, och har varit verksamma inom förskolan under längre tid. 

Vårt intresse för de barn som behöver lite extra stöd har växt med tiden, vilket är en av 

anledningarna till att vi valt att vidareutbilda oss till specialpedagoger. Inkludering och en 

tillgänglig verksamhet för alla har varit starka begrepp för oss, liksom vår undran varför 

uppdraget en förskola för alla ibland misslyckas. På förskolan möter personal emellanåt barn 

vilka Palla benämner, ”förbryllar,  oroar  och  utmanar”  (2011,  s  17).  I  dessa  möten  utmanas  den  

”vanliga”  förskolepedagogiken.  Personalens  verktyg  upplevs  inte  vara  tillräckliga  och  det tas 

kontakt med specialpedagogiska verksamheter. 

I skollagen  står  det  att  ”barn  som  av  fysiska,  psykiska  eller  andra  skäl  behöver  särskilt  stöd  i  

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver”   (8   kap  9 §, s 51). Även 

förskolans läroplan framhäver specialpedagogiska åtgärder/insatser i sitt uppdrag såsom att 

den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar (Lpfö 98/2010, s 5). 

Claes Nilholm (2012) tydliggör detta och menar att förskolan ska anpassas för att ta hand om 

alla barn, det är inte barnen som ska anpassas efter en verksamhet som inte är gjord för dem. 

Enligt lagstiftningen har barn som behöver särskilt stöd rättigheten att få den hjälp de behöver. 

Det särskilda stödet styrs ändå till stor del av den ekonomiska fördelningen och på 
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verksamhetens egna möjligheter/resurser menar Kristian Lutz (2009). Inga-Lill Vernersson 

(2007) anser att först och främst ska stödet organiseras inom gruppens ramar, men särskilda 

smågrupper kan även konstrueras. Det särskilda stödet i förskolan (Skolverket 2005, s 33) kan 

till exempel vara att tillsätta en extra resursperson till arbetslaget eller ha mindre barnantal i 

gruppen. Enligt Eva Björk-Åkesson (2009) finns dock inga universella åtgärder/insatser som 

passar för alla barn, utan varje enskild individ behöver särskilt stöd med hänsyn till individens 

specifika behov. Hon anser att individuella insatser är många gånger nödvändiga parallellt 

med generella/allmänna åtgärder. 

Lutz (2009) anser att forskningen inom området specialpedagogik i förskolan kan ses som 

bristfällig, och den har till stor del haft en psykologisk/pedagogisk utgångspunkt. Palla (2011) 

hänvisar till en forskningsöversikt från 2001 gjord av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

som visar att studierna ofta har en inriktning mot individuella insatser för enskilda barn. Även 

senare forskning har fokus runt barns funktionsnedsättningar enligt Palla (2011). Mot 

bakgrund av att forskning riktad mot specialpedagogiska insatser i förskolan är bristfällig, ser 

vi det som angeläget att bidra med att synliggöra och utveckla kunskaper om 

specialpedagogiska åtgärder och dess följder för barn i behov av särskilt stöd. Vår studie kan 

förhoppningsvis tillföra pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov av 

särskilt stöd, med inriktning på begreppet inkludering och en tillgänglig förskoleverksamhet 

för alla. Vår ambition är att öka förståelsen för olika aspekter som kan påverka de resurser 

som sätts in. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov 

av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, och synsättets betydelse för de stödåtgärder som 

erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. Utifrån syftet har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver pedagogerna barnets behov som ligger till grund för stödåtgärden? 

2. Vilka åtgärder erbjuds barnen i det särskilda stödet? 

3. Hur ser pedagogerna på de stödåtgärder som erbjuds? 

4. Vilka konsekvenser kan de specialpedagogiska insatserna medföra för barn i behov av 

särskilt stöd och deras möjlighet till inkludering? 
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Studiens disposition 

I ett försök att göra studien överblickbar gör vi följande uppdelning av vårt arbete. 

Inledningsvis beskriver vi bakgrunden till vårt ämne om specialpedagogiska insatser i 

förskolans verksamhet. Vi förklarar studiens syfte och klarlägger våra frågeställningar. 

Därefter i avsnitt två redogör och problematiserar vi viktiga begrepp och perspektiv i studien. 

I avsnitt tre presenterar vi en översikt av tidigare forskning om bland annat barn i behov av 

särskilt stöd, specialpedagogiska insatser i förskolan samt inkludering och/eller exkludering i 

relation till våra frågeställningar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Avsnitt fyra 

handlar om studiens metod, val av metod, intervjuer, urval av respondenter samt 

genomförande. Detta avsnitt innehåller även etiska överväganden och aspekter, samt hur vi 

valt att bearbeta och analysera intervjuerna. I avsnitt fem presenteras studiens resultat och 

analys, vilken avslutas med en sammanfattning. Avsnitt sex innehåller en metoddiskussion 

och resultatdiskussion. Vi avslutar med sammanfattande slutsatser, samt förslag på fortsatt 

forskning. 
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2. Centrala begrepp och perspektiv i studien 

Det här avsnittet delas in i fyra underrubriker som problematiserar och belyser viktiga 

begrepp i studien. Vi vill klargöra och beskriva dessa redan i ett tidigt skede av vårt arbete 

eftersom det har betydelse för studiens innehåll. Begreppen är specialpedagogik, barn i behov 

av särskilt stöd, inkludering och stödåtgärder i förskolans verksamhet. Avsnittet avslutas med 

en redogörelse för utvalda teoretiska perspektiv, vilka har en viktig funktion i bearbetning och 

analys av det empiriska materialet (intervjuerna). 

 

Specialpedagogik 

Studien avser att synliggöra pedagogers synsätt kring specialpedagogiska insatser och 

uppmärksamma vilka konsekvenser de kan ge för barn i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogik är ett relativt ungt kunskapsområde vilket handlar om att skapa bästa 

möjliga villkor för alla barns lärande. För att ta hänsyn till alla barns rättigheter till 

undervisning/utbildning fordras ett särskilt stöd för en del barn förutom den allmänna 

pedagogiken, och det är här som specialpedagogiken kommer in (Björck-Åkesson 2009, 

Persson 2013). 

Nilholm (2007) anser dock att specialpedagogik kan få en negativ innebörd då den definieras 

som  en  pedagogik  vilken  sätts  in  när  den  ”vanliga”  pedagogiken  inte  anses  vara  tillräcklig.  På  

detta   sätt   sker  en  särskiljning  mellan  barn  som  ryms   inom  den  ”vanliga”  pedagogiken,   från  

barn som anses avvika från någon form av normalitet. Men specialpedagogiken kan även ha 

positiva sidor, enligt Nilholm (a.a.) och syftar då på att man genom specialpedagogiken kan 

identifiera olika behov och på så sätt erbjuda resurser och arrangemang som gynnar dessa 

barn. Även Palla lyfter begreppet från den positiva sidan och ger följande beskrivning: 

Specialpedagogik kan sägas handla om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så 

att alla människor, stora som små, kan få vara delaktiga i den gemenskap som vårt 

demokratiska samhälle innebär och strävar efter. Där varje individ är betydelsefull, har 

något att bidra med och kan känna tillhörighet (2009, s 8). 

Palla (2009) vill följaktligen lyfta fokus från individen och behoven till den gemensamma 

pedagogiken och karakteriserar specialpedagogik som en möjligheternas pedagogik. Hur vi än 

väljer   att   definiera   begreppet   ”specialpedagogik”   anser   Ingemar  Gerrbo   (2012)   att   det   enda  

som är riktigt säkert när det gäller specialpedagogik är att det finns någon form av koppling 
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till elever (barn) -i-behov-av-särskilt-stöd. Däremot behöver inte eleven (barnet) i behov av 

stöd vara en särskild individ. Det kan vara en grupp elever eller till och med en tänkt grupp. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Enligt  Läroplanen  för  förskolan,  Lpfö  98/2010  ska  ”barn  som  tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd än andra få detta stöd utformat med hänsyn tagen till egna behov och 

förutsättningar”   (s   5).   Allt   fler   barn   uppfattas   ha   problem   att   fungera   i   den   vanliga  

förskoleverksamheten och bedöms ha olika slags svårigheter (Nordin-Hultman 2004). 

Nilholm (2012) nämner barn med funktionsnedsättningar, språkstörning, eller barn som 

uppfattas som bråkiga, störande eller som inte passar in i verksamheten, som barn i behov av 

särskilt stöd. 

Ur ett traditionellt sätt att se har barn/elevers svårigheter ansetts vara orsakade av deras egna 

brister och svagheter eller av andra svårigheter i hemmiljön enligt Nilholm (2012). Tidigare 

använde man begreppet barn med behov av särskilt stöd. Givetvis går det att konstatera att 

barn/elever har olika förutsättningar, men förskola/skola ser ut att ha brister i att ta vara på 

möjligheter med ett förebyggande arbetssätt och förändra det som förhindrar att barn/elever 

hamnar i svårigheter, menar Nilholm (a.a.). 

Begreppet barn i behov har särskilt stöd har tagit form under senare år. Först byttes med ut 

mot i, i Socialstyrelsens Allmänna råd år 1991. Sedan skrevs denna formulering in i skollagen 

år 1999 för att motverka just tonvikten på den enskilda individen och dennes prestationer. Det 

skulle istället sättas fokus på miljön, verksamheten och på det pedagogiska arbetet, vilka kan 

ställa till svårigheter/problem för individen, liksom att dessa svårigheter kan vara övergående 

(Skolverket 2011). Anette Sandberg & Martina Nordling (2009) framhäver att det är just 

miljön som ska ge barnet det stöd som behövs för att det vardagliga i verksamheten ska 

fungera och bidra till att barnet blir inkluderad med de övriga i sin grupp. 

 

Inkludering 

Nilholm (2007) menar att inkludering brukar avse, något förenklat, idén att alla barn ska vara 

delaktiga i skolans vanliga miljöer. Begreppet  kommer  från  visionen  om  ”en  skola  för  alla”  

vilken kan sägas bära en politisk, filosofisk och demokratisk utbildnings idé och ordet 

inkludering härstammar från   det   engelska   begreppet   ”inclusion”.   Tidigare   användes   den  

svenska översättningen integrering, men eftersom resultaten inte ansågs tillfredställande i 
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förhållande till visionen, fick inkluderingsbegreppet i samband med Salamancadeklarationen1 

något av ett internationellt genomslag förklarar Nilholm (2007). 

En vanlig tolkning av begreppet inkludering är att det sker när grupper och skolor fungerar 

som miljöer där olikheter uppfattas som positivt, och att det är tillåtet att vara annorlunda 

menar Nilholm (2012). Prestationer är inte avgörande för bedömning/värdering eller av att få 

känna tillhörighet. Ett sätt att se skillnaden mellan begreppen inkludering och integrering är 

att 

det förra innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare 

innebär att delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån 

delarnas egenskaper (Nilholm 2006, s 14). 

Placerar man detta i ett skolsammanhang ses skolan som helheten vilken i ett inkluderande 

perspektiv organiseras utifrån att delarna, dvs. barnen, är olika och har olika behov. Ur ett 

integreringsperspektiv försöker man däremot passa in barnen (delarna) i en redan befintlig 

skolverksamhet (helhet) som oftast är organiserad utifrån ett normaliseringsperspektiv. 

Persson (2013) beskriver skolans oförmåga att ta hand om elevers olikheter samt om lärares 

svårigheter att i undervisningen tillgodose alla individuella behov. Som en följd av detta 

uppkommer ett behov av differentiering, vilket för med sig att en del individer tycks behöva 

en särskild undervisning. 

Lpfö  98/2010  slår  fast  att  ”  alla  barn  ska  uppleva  den  tillfredställelse  det  ger  att  göra  framsteg,  

övervinna svårigheter och att få   känna   sig   vara   en   tillgång   i   gruppen”   (s   5).   Skolverket  

beskriver i sina allmänna råd för förskolan om barngruppens betydelse för det enskilda barnet, 

och att gruppen ska vara en aktiv och betydelsefull del av individens utveckling (2013, s 31). 

Det innebär att det är viktigt att enskilt stöd i största möjliga mån ges i barnets ordinarie grupp 

och inte som en särskiljande lösning. Verksamheten blir en resurs för individen som kortvarigt 

eller under längre tid har behov av särskilt stöd. 

Begreppet inkludering är väl använt idag då det ses som någonting bra och positivt. Men 

Nilholm (2014) menar att begreppet betyder olika för olika människor vilket lätt skapar en 

                                                           
1 Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 
92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. Man träffades för att skapa en överenskommelse 
om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö. Hela 
Salamancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av 
särskilt stöd. 
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förvirring. Han skiljer på tre betydelser där den första fokuserar på placering, det vill säga en 

fysisk inkludering. Den andra betydelsen lägger tonvikten på att eleven dessutom ska trivas, 

ha vänner och nå skolans samtliga mål. I den sista innebörden av inkludering menar Nilholm 

att  förutom  de  första  två  betydelserna,  ska  alla  barn  och  elever  även  känna  sig  delaktig  ”i  ett  

demokratiskt  samarbete  och  en  lärande  gemenskap  där  olikhet  ses  som  en  tillgång”  (2014,  s  

17). Det är den sista betydelsen vi avser med begreppet inkludering i vår studie. 

 

Stödåtgärder i förskolans verksamhet 

Styrande dokument för förskolans verksamhet (Lpfö 98/2010) betonar att pedagoger ska ta 

särskilda hänsyn och ansvar för de barn som befinner sig i olika slags svårigheter. Skolverket 

konstaterar i de allmänna råden för förskolan att en generellt god kvalitet på förskolans 

verksamhet är den mest betydelsefulla stödåtgärden för barn i behov av särskilt stöd (2013, s 

21). Dessa barns utveckling gynnas oftast i mindre grupper och med hög personaltäthet. Att 

arbeta förebyggande med att anpassa barngruppens storlek till väsentliga faktorer kan 

förebygga/förhindra uppkomsten av behov av särskilt stöd. Dock visar utvärderingar på att 

barn i behov av särskilt stöd har ökat i samma takt som barngrupperna blir allt större i 

förskolorna (a.a.). 

De särskilda stödinsatserna i förskolans verksamhet kan omfatta en mängd olika slags 

åtgärder. Enligt Skolverket (2005, s 33) kan stödet tillgodoses som personalförstärkning/ 

resurs antingen till barngruppen eller till den enskilda individen, samt att personalen får 

handledning och konsultation. Andra stödformer kan vara i form av anpassningar i miljön 

eller en minskning av barnantalet i gruppen, som vi nämnt tidigare. Ett viktigt inslag i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd, menar Skolverket är att pedagogerna har ett arbetssätt som 

innebär att behovet av stöd ses i relation till den miljö som omger barnet (a.a.). 

Dessutom framför Skolverket (2005, s 33) att en viktig princip för förskolans verksamhet är 

att individens behov av särskilt stöd i första hand ska ske inom ordinarie grupp, istället för 

särskiljande lösningar. För en del barn kan det behövas särskilda stödinsatser, men då mer 

som  ett  komplement.  Vernersson  hävdar  att  ”de  specialpedagogiska  insatserna  ska  ske  så  att  

eleverna blir så  lite  särskilda  som  möjligt”  (citerat i Vernersson 2007, s 27). 

Ibland kan det vara svårt att skilja vanliga pedagogiska insatser och specialpedagogiska 

insatser. Gerrbo förklarar  begreppet   ”specialpedagogisk   insats”  med  att  det  är  avsikten  med  

den som gör den specialpedagogisk. Han menar, om avsikten är att  
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försöka förebygga, reducera, överbrygga eller rent av (upp)lösa särskilt 

skolproblematiska situationer och/eller dess oönskade effekter för elever, vilka redan ses 

eller kan komma att ses som elever-i-behov-av-särskilt-stöd, [så] blir den 

specialpedagogisk (2012, s 38).  

En pedagogisk insats ses alltså som specialpedagogisk när den syftar till att förbättra 

skolsituationen för elever (barn) som anses vara eller kommer att vara i behov av särskilt stöd 

enligt Gerrbo (2012). 

 

Sammanfattning av centrala begrepp 

I de centrala begrepp som vi presenterat framkommer det att specialpedagogik och 

specialpedagogiska insatser kan ha både en negativ och positiv inverkan för den enskilde 

individen. Det  ”speciella”  och  ”särskilda”  kan  ses  som  avvikande  mot  något  ”normalt”. Det 

finns särskiljande inslag i både skola och förskola, men specialpedagogiken kan också skapa 

möjlighet   till   samhörighet,   en   ”möjligheternas   pedagogik”,   som   Palla   (2009)   uttrycker   det. 

Det finns en variation på stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd, men ett viktigt inslag 

enligt Skolverket (2005) är att pedagogerna har ett arbetssätt där behovet av stöd ses i relation 

till den miljö barnet vistas i. Begreppens olika definitioner, att de kan förstås på olika sätt och 

avsaknaden av en entydig beskrivning påvisar begreppens komplexitet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer med hjälp av Nilholm (2007) och Persson (2013) att redovisa två 

specialpedagogiska perspektiv som vi har valt att använda oss av i vårt arbete. De har en 

viktig betydelse för vår bearbetning och analys av våra empiriska data (intervjuerna). Det ena 

perspektivet är det kompensatoriska (Nilholm 2007) och det andra är det relationella 

perspektivet (Persson 2013). 

Det kompensatoriska perspektivet kan beskrivas som individinriktat, där brister och 

svårigheter läggs hos den enskilde individen, barn med svårigheter. Detta perspektiv menar 

Nilholm (2007) har till stor del en dominerande ställning inom specialpedagogiken. Fokus i 

den specialpedagogiska uppgiften blir då att kompensera individen utifrån dennes problem 

och brister. Det andra perspektivet kan ses i motsats till det kompensatoriska där orsaken till 

svårigheterna istället kan finnas utanför barnet. I Perssons (2013) relationella perspektiv 
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uppmärksammas miljö- och situationsfaktorer som kan påverka svårigheter och fokus finns på 

barn/elever i svårigheter. 

Vi har valt att använda oss av det kompensatoriska (Nilholm 2007) och det relationella 

perspektivet (Persson 2013) som analysredskap i vår studie, då vi anser att dessa två olika 

teoretiska utgångspunkter tydliggör att det ena handlar om att kompensera individuella brister 

medan det andra perspektivet lyfter komplexiteten i relationer och kontexter, mellan 

omgivning och individ. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning om barn i behov av särskilt stöd, 

specialpedagogiska insatser och inkludering i förskolan. I vår sökning på begreppet 

Specialpedagogiskt stöd i förskolan samt Specialpedagogik i förskolan i bland annat digitala 

vetenskapliga arkivet DIVA och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS samt i det 

universitetsgemensamma systemet GUPEA, fann vi endast ett fåtal avhandlingar inom 

området. Därför har vi valt att även lyfta fram en del rapporter, utvärderingar och en D-uppsats. 

Avsnittet konstrueras i underrubriker utifrån vårt syfte och våra frågeställningar och 

gemensamma teman vi funnit i de olika texterna. 

Forskningen i Sverige kring specialpedagogiska frågor i förskolan är begränsad, (Lutz 2009, 

Persson 2013) som vi tidigare beskrivit i inledningen. Persson (2013) menar att bristen på 

forskning bland annat kan bero på områdets komplexitet och dilemmat med att fastställa och 

bestämma stödformer. Specialpedagogiken har även varit en avlastning för den vanliga 

verksamheten och för läraren, vilket kan vara en orsak till att den i liten grad problematiserats.  

 

Bedömning av enskilda barn 

Både Elisabeth Nordin-Hultman (2004) och Skolverket (2008) framhåller att barn 

diagnostiseras och bedöms allt mer i förskolans verksamhet. Nyare studier av Anne Lillvist 

(2010) och Nina Mohss (2013) visar dock att majoriteten av barn i förskolan som kommer i 

kontakt med specialpedagogiska insatser inte har någon diagnos. 

När pedagoger beskriver barns behov, vilken vår första frågeställning handlar om, sker en 

bedömning av barnet. Anne-Marie Markström (2005) har i en etnografisk fältstudie undersökt 

det sociala vardagslivet i två förskolor, både med intervjuer och deltagande observation. 

Resultatet visar att olika aktörer i förskolan bidrar till att skapa och bevara förskolans 

verksamhet om hur barnet ska vara, d.v.s. vad som anses som det normala. Enligt Markström 

framträder  ett  ”lagomperspektiv” om måttlighet. Pedagoger visar på en barnsyn med uttryck 

som att barn kan vara olika och annorlunda. Samtidigt ställer förskolan krav på föräldrar att de 

ska  komma  till  verksamheten  med  ”förskolefärdiga”  barn  för  att  de  ska  passa   in   i   förskolan 

(a.a.). 

En annan forskare Nordin-Hultman (2004) har i en observationsstudie Pedagogiska miljöer och 

barns subjektskapande gjort jämförelser mellan sju svenska och fem engelska förskolor om 
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bland annat relationen mellan barnet och miljön. Nordin-Hultman betonar utifrån 

undersökningens resultat att miljön i de svenska förskolorna ställer stora krav på anpassning av 

barnet. Dessutom konstateras att verksamheten för de yngre barnen är starkt reglerad, inrutad 

och till stor del otillgänglig för alla barn, där rutiner och aktiviteter avlöser varandra i en tät 

följd. Det finns ett behov av att undersöka och granska förskolemiljöer och förskolans 

aktiviteter istället för att granska barnet (Nordin-Hultman 2004). 

En studie som beskriver pedagogers barnsyn är ”Vi har  nästan  blivit  för  bra”- Lärares sociala 

representationer av förskolan som pedagogisk praktik av Ingrid Granbom (2011) som har 

forskat om hur pedagoger ser på sin egen verksamhet. I sin forskning har hon uppmärksammat 

att pedagoger beskriver barnets förmågor som något medfött och genetiskt bestämt. Samtidigt 

framkommer det i studien att samma pedagoger även har ett synsätt i en riktning där barnet ses 

som det ”kompetenta barnet”. Det framkommer alltså två sidor hos personalen som pendlar 

mellan ett synsätt utifrån biologiska mognadsteorier och ett synsätt där barnet kan ses som en 

kompetent individ. Resultatet visar på att verksamheten kan möta barnets behov samtidigt som 

det finns svårigheter att möta barnets behov, och den påvisar även beskrivningar om barn som 

inte passar in i förskolans verksamhet (a.a.). 

Skolverkets (2008, s 104) rapport Tio år efter förskolereformen - Nationell utvärdering av 

förskolan visar resultat att förskolans utvärdering och pedagogiska dokumentation har 

utvecklats. Den används sedan av pedagoger som en grund i utveckling och förändring av 

verksamheten. Genom den pedagogiska dokumentationen har förskolans verksamhet och barns 

lärande blivit synligt. Utgångspunkten för denna typ av dokumentation är att barnets lärande 

och utveckling inte sker avskilt utan sätts i samband med omgivningen, där förskolemiljön, 

barngrupp och pedagogers förhållningssätt/ arbetssätt har en viktig betydelse. Trots detta menar 

Skolverket (2008) att finns det ett antal andra resultat där barnets utveckling, prestationer och 

förmågor kartläggs och bedöms i förskolan i allt större omfattning. På så sätt motarbetas den 

svenska förskolans läroplanstradition som i OECD2 – sammanhang uppmärksammats som en 

nordisk förebild (a.a.). 

Palla (2011) problematiserar liksom Skolverket (2008) den dokumentationskultur som råder 

inom förskolan i vilken man kartlägger barnen och deras behov. Palla (2011) har i sin 

avhandling Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan som en diskursiv praktik 

analyserat inspelade handledningssamtal mellan förskolepersonal och specialpedagoger samt 

                                                           
2 Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 



12 

 

dokumentation kring dessa. I hennes resultat sågs ett perspektivskifte från ett sociokulturellt till 

ett individ- och kategoriserande perspektiv i samtalet och den skriftliga dokumentationen. Palla 

menar  att  personalen  från  början  avsåg  att  formulera  behoven  utan  att  ”relatera  till  det  normala  

eller  utan  att  jämföra  kunskaper  och  beteenden  i  förhållande  till  ålder”  (2011, s 155). I samtalet 

fanns fokus på verksamheten och personalens förhållningssätt. Det var sedan i arbetet med ofta 

gamla och utan vetenskapligt förankrade kartläggningsmetoder och vidare planering för 

stödåtgärder, som fokus lades på individen i ett normativt och individuellt perspektiv. 

 

Stödåtgärder i förskolan 

Andra frågeställningen i vår uppsats handlar om vilka åtgärder som erbjuds barnen i det 

särskilda stödet. I tidigare omnämnda utvärdering av förskolan (Skolverket 2008, s 55) påvisas 

att de vanligaste stödåtgärderna i förskolan är personalförstärkning/resurser eller att pedagoger 

får handledning/konsultation. Detta visar på en tendens att individen ska integreras, med 

stödåtgärder i sin egen grupp menar Skolverket (2008). Men det förekommer också 

resursavdelningar, särskiljning och 15 % av kommunerna uppger att det förekommer ofta. 

I samma utvärdering (Skolverket 2008, s 60) anser förvaltningschefer, i mer än hälften av 

Sveriges kommuner, att antalet individer med stödbehov har ökat. Cheferna gör på samma gång 

bedömningen att resurserna är otillräckliga för barn i behov av särskilt stöd. Både pedagoger 

och rektorer framhåller svårigheten med att få personalförstärkning för barn i behov av särskilt 

stöd. Dessutom konstateras att det i princip behövs en psykologisk/medicinsk diagnos för att få 

personalförstärkning, vilket kan ta lång tid att få. Som en följd av att endast uppenbara behov 

ger stödinsatser, riskerar barn med mer oklara problem/svårigheter att inte får sina behov 

tillgodosedda. Det beskrivs också i Skolverkets rapport (2008, s 56) om en omfattande 

utvärdering som gjorts i en av de undersökta kommunerna. Den visade på att det är vanligare att 

svårigheten förläggs till det enskilda barnet än att förskolans verksamhet anpassas till att barn är 

olika. 

 

Pedagogers synsätt kring specialpedagogiska insatser 

Lutz (2009) har i en fallstudie Kategoriseringar av barn i förskoleåldern undersökt hur en 

stadsdel ordnat sina insatser för barn i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från olika 

metoder som samtalsobservation och intervju med pedagoger. Han framhåller i studiens resultat 

att pedagoger för det mesta inte förlägger problemen hos det enskilda barnet, utan de anser att 
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problemen, svårigheterna kan ses utifrån förskolans miljö i relation till specifika situationer och 

förhållanden. Hur pedagoger ser på stödåtgärder som erbjuds i verksamheten, vilken är vår 

tredje frågeställning i uppsatsen, förklarar pedagogerna i Lutz studie (2009) med att de tycker 

sig veta vad som behövs. De anser sig själva ha kompetens till att stödja barnets särskilda 

behov. Dock finns det inslag av tidsbrist och dåliga förutsättningar till stödåtgärder i 

verksamheten (a.a.). 

Trots pedagogers goda intentioner betonar Lutz (2009) att det ändå finns en risk att se barnet 

som problembärare och avvikare istället för att göra förändringar i miljö, såsom barngruppens 

storlek och/eller personalgruppens sammansättning, d.v.s. anpassa verksamheten så att den 

fungerar bättre för individen. Han anser att detta kan härledas till den allmänna 

individualiseringen som skett i samhället. Tidigare, för cirka tio år sedan var det mer vanligt att 

stödet söktes för en hel barngrupp. Idag finns en betoning i att individualisera och att barnet ska 

anpassas till förskoleverksamheten. I Lutz forskning (2009) framkommer att pedagoger i 

förskolan söker resurser för barn i behov av särskilt stöd, med motivet att plocka ut barnet från 

sin grupp för enskilda träningsstunder. Detta menar han, tyder på en strävan i verksamheterna 

mot särskiljande och exkluderande lösningar för det enskilda barnet. Ett individperspektiv 

anses råda i förskolans verksamhet. Det särskilda stödet styrs även av den ekonomiska 

fördelningen, vilket får konsekvensen att barnet inte alltid får det särskilda stöd som den 

behöver menar Lutz (a.a.). 

 

Pedagogers arbets- och förhållningssätt 

Sandberg & Nordling (2009) har deltagit i ett större forskningsprojekt Pedagogisk verksamhet 

för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan - generellt och specifikt, kallad PEGS med 

övergripande syfte att studera vilket stöd de små barnen (1-5 år) erbjuds i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna beskriver i intervjuer att de ofta stöder barnet utan att se stödet som 

en särskild insats för barn i behov av särskilt stöd. Enligt Gerrbos (2012) begreppsförklaring är 

det dock syftet som styr om insatsen är specialpedagogisk. Att pedagoger ger stöd utan att se det 

som en särskild insats kan göra att dessa insatser inte kommer fram under våra intervjuer. 

Forskningsprojektet (Sandberg & Nordling 2009) visar sig vara intressant utifrån vår synvinkel 

då den kan sammankopplas med vår fjärde frågeställning dvs. vilka konsekvenser de 

specialpedagogiska insatserna kan medföra för barn i behov av särskilt stöd och deras möjlighet 

till inkludering. PEGS- forskningsresultat visar att pedagoger innefattar barn i behov av särskilt 
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stöd i högre grad i deras ordinarie barngrupp när det finns fler barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten. Få barn med behov av särskilt stöd innebär att de oftare särskiljs från sin grupp. 

Det finns skillnader mellan olika avdelningar om hur ofta stöd ges och vilka stödåtgärder som 

tillsätts. Detta är beroende på antalet barn i behov av särskilt stöd, förväntningar på barnet och 

vilket förhållningssätt pedagogerna i verksamheterna har d.v.s. om ett individ- eller 

organisationsperspektiv intas (Sandberg & Nordling 2009). 

I Eva Melins studie (2013) framkommer inte riktigt samma resultat. Melin filmade 16 barn från 

fyra olika avdelningar. Hennes syfte med avhandlingen var att studera social delaktighet i 

förskolans verksamhet och i hennes resultat kan man urskilja en skillnad på hur de olika 

avdelningarna organiserar verksamheten. På två av dessa avdelningar fanns tre barn med Down 

Syndrom3 och på de andra två endast ett barn med Down Syndrom. Melin såg skillnader på de 

två avdelningar där fler barn med Down Syndrom vistades. I den ena avdelningen 

organiserades   verksamheten   utifrån   att   alla   barn   var   ”snarlika   med   snarlika   behov”   vilket  

resulterade i att alla barn hade ungefär lika stort utrymme i verksamhetens olika delar. I den 

andra avdelningen särskildes barn med Down Syndrom ofta till en egen liten grupp då barnen 

ansågs  vara  ”olika  med  olika  behov” (a.a.). 

 

En verksamhet/miljö för alla barn? 

Granbom har i sin studie funnit att förskolans pedagogiska verksamhet kan framställas utifrån 

begreppet ”en   förskola   för alla - en förskola för  vissa” (2011, s 129). Studien syftar till att 

synliggöra hur pedagoger talar om sin egen verksamhet. I studien använder Granbom 

intervjufokusgrupper, bestående av mestadels befintliga arbetslag. Det innebär att man ordnar 

samman en grupp individer som under en begränsad tid får möjlighet att diskutera, i förväg ett 

bestämt tema. I dessa samtal beskriver pedagoger bland annat sitt synsätt kring arbetet med 

stödåtgärder och där de gemensamt lyfter betydelsen av att det är miljön som ska anpassas efter 

alla barns behov. Trots detta framkommer det att inte alla barn klarar av att anpassa sig till 

förskolemiljön (a.a.). 

Ytterligare exempel på forskning som belyser problematiken kring barns anpassning är Lillvist 

(2010), som påvisar barnets svårigheter att fungera i förskolans verksamhet. Hon har i en studie 

i PEGS forskningsprojekt om barns samspel och om pedagogers stöd, gjort jämförelser mellan 

olika grupper av barn såsom barn med diagnos och barn utan diagnos. Pedagoger ger i 

                                                           
3 En kromosomavvikelse som leder till utvecklingsstörning 
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undersökningen uttryck åt att en del barn inte passar in i verksamheten. Dessutom konstateras i 

studiens resultat att pedagoger upplever att 17.3 % av barnen har svårigheter att fungera i 

förskolans miljö, endast 3.7 % av dessa barn har en utredd diagnos. Ändå uppvisade alla dessa 

barn liknande typ av problem främst relaterat till tal och språksvårigheter samt 

samspelssvårigheter (Lillvist 2010). 

Lillvists (2010) undersökning visar att många barn har behov av särskilt stöd utan att för den 

skull ha en utredd diagnos. Barns rätt till särskilt stöd ser ut att ha hamnat i skymundan när det 

gäller sampelssvårigheter och uppmärksammas inte i tillräcklig grad enligt Lillvist. I en rapport 

från Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012, s 40) framhålls förskolors arbete med att 

anknyta och anpassa verksamheten/miljön till alla barn. I rapporten konstateras samtidigt att 

pedagogerna har svårigheter med att tydligt anpassa verksamheten utifrån varje enskild 

individs behov och erfarenheter (a.a.). 

När det gäller barns inflytande har Nordin- Hultman (2004) uppmärksammat i sin forskning att 

det finns relativt lite utrymme för barns inflytande och konstaterar att verksamheten kräver 

anpassning och infogning av varje individ. Till en del kan förskolans pedagogik orsaka vissa 

brister och svårigheter som verksamheten aktivt vill avhjälpa, hävdar Nordin- Hultman (a.a.). I 

likhet med Lutz studie (2009) konstaterar Nordin- Hultman (2004) att när försök görs i 

verksamheten med att se individen i ett helhetsperspektiv, så läggs ändå svårigheterna på 

individen, d.v.s. att det i första hand är individen som diagnostiseras och utreds, istället för den 

miljö och den pedagogik som barnet möter i förskolan. Det kompensatoriska perspektivet 

kommer alltså i första hand. 

Det särskilda stödet påverkas av hur pedagogerna definierar begreppet barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan. Detta kan relateras till vår första frågeställning om hur pedagoger beskriver 

barnens behov som ligger till grund för stödåtgärderna, och Sandberg & Nordlings (2009) fokus 

i sin studie är att tydliggöra pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov 

av särskilt stöd. Begreppsdefinitionen barn i behov av särskilt stöd relateras i 

forskningsprojektet – PEGS både till enskilda individers karaktärsdrag och egenskaper som till 

avdelningens och verksamhetens miljö (a.a.). 
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Inkluderande och/eller särskiljande förskoleverksamhet 

Trots det politiska uppdraget om en förskola för alla och inkluderingstraditionen inom 

förskolan finns i dag i vissa av landets kommuner tendenser på särlösningar i form av 

specialavdelningar eller specialförskolor, för barn med olika typer av funktionshinder och 

barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd av olika anledningar, skriver Palla i en artikel 

(2009). 

Forskningsprojektet PEGS (Sandberg & Nordling 2009) liksom Melins studie (2013) visar att 

pedagoger förhåller sig på olika sätt när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Endera ansvarar pedagogerna gemensamt för barnet i verksamheten eller så är det en 

personalförstärkning (resurs) som alltid finns hos barnet i det dagliga arbetet. I intervjuer från 

forskningsprojektet PEGS (Sandberg & Nordling 2009) framkommer konsekvenser av 

pedagogers arbetssätt, när pedagoger själva beskriver att barnet och resursen lämnar gruppen 

och har enskilda träningsaktiviteter. Men arbetslaget ger också uttryck åt inkluderande tankar 

om en sammanhållen grupp när de anser att stödåtgärder i första hand ges för att stödja barnet i 

det dagliga arbetet i gruppen. Melins studie (2013) visar tydliga resultat att barnen särskiljs från 

kamratgemenskapen då de anses ha andra (olika) behov som ska stimuleras utanför gruppen. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån ovan beskrivna forskning med fokus på specialpedagogiska insatser och dess 

konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd, kan det i flera studier sammantaget konstateras 

att det finns svårigheter med att förändra förskolans verksamhet utifrån individens behov och 

förutsättningar (Lillvist 2010, Granbom 2011, Melin 2013, Lutz 2009, Nordin-Hultman 

2004). De faktorer som påverkar det särskilda stödet kan relateras till vårt forskningsintresse 

om att utveckla kunskap och förståelse om dessa. Faktorer som påverkar stödet kan vara 

pedagogers förväntningar och förhållningssätt beroende på om problemen riktas till den 

enskilda individen eller på förskolans miljö, enligt PEGS (Sandberg & Nordling 2009). Detta 

resultat är intressant med utgångspunkt i vår första frågeställning om pedagogers barnsyn, 

som kan ligga till grund för stödåtgärder. Det blir för oss intressant att undersöka närmare var 

pedagogers fokus läggs, på individen, förskolemiljön och/eller organisationen när det gäller 

arbetet med stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. 
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4. Metod 

Studien är av kvalitativ art och syftet är att belysa pedagogers synsätt kring arbetet med 

stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, och synsättets 

betydelse för de stödåtgärder som erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett 

inkluderingsperspektiv. För att uppnå detta syfte har vi valt att använda kvalitativa 

forskningsintervjuer som metod. Avsnittet inleds med en motivering till varför vi väljer denna 

metod. Sedan följer en beskrivning av planering av intervjuer, urval av respondenter, 

genomförande och etiska överväganden samt bearbetning och analys av intervjuerna. 

 

Val av metod 

När studiens syfte och frågeställningar fastställts valde vi intervjuer som en lämplig metod. 

Valet gjordes eftersom intervjuer bedömdes ge de bästa förutsättningarna för att öka förståelsen 

av pedagogers synsätt för fenomenet att arbeta med stödåtgärder i förskolans verksamhet, och 

för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Olika metoder kan ibland med fördel 

kombineras för att skapa en större giltighet (Repstad 2007, Holme & Solvang 1997). För att 

studera hur olika stödåtgärder kan påverka barns möjlighet till inkludering skulle observationer 

kunna vara en lämplig metod att kombinera med intervjuer. I förhållande till denna studies 

omfattning och tidsdimension ansåg vi dock att tiden inte skulle räcka till för att få ett 

tillförlitligt resultat, därav begränsades vår empiri till intervjuer. 

Kvalitativ metod handlar om att synliggöra egenskaper eller framträdande drag i ett fenomen, 

enligt Pål Repstad (2007), och Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009). De menar att 

den kvalitativa forskningsintervju söker förstå världen från undersökningspersonerna 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den 

var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkman 2009, s 17). 

Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) framhåller att det inte är det viktiga att få 

fatt i det typiska, utan snarare tvärtom, för då kan problemfrågeställningarna åskådliggöras ur 

flera olika synvinklar. Det är en kvalitativ metods styrka att den kan öppna upp för en 

helhetsbild av människors synsätt från olika håll (a.a.). 
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Intervju 

Efter att vi valt metod följde planering av intervjuerna och konstruktionen av frågor utifrån våra 

frågeställningar. Frågorna  var  tänkta  att  ställas  utifrån  Repstads  (2007)  ”trattmodell”,  d.v.s.  att  

börja med allmänna frågor först och sen smalna av med mer konkreta frågor. Jan Trost (2010) 

menar att man i kvalitativa intervjuer inte behöver ha några färdiga frågor, utan man kan 

använda sig av frågeområden med få frågor. Men eftersom vi är ovana att göra intervjuer 

kändes det bra att ha våra frågeställningar klara redan innan, i form av en så kallad 

intervjuguide (se bilaga 1). På så sätt kunde vi förbereda oss inför intervjun på ett bättre sätt. 

Vi vill med studien öka förståelsen av pedagogers synsätt för fenomenet att arbeta med 

stödåtgärder i förskolan och därför behöver frågorna konstrueras så att de intervjuades egna 

uppfattningar och synpunkter kommer fram i intervjun. Holme & Solvang (1997) framhäver att 

de intervjuade ska i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av intervjun. Även 

om forskaren i förväg bör ha en viss struktur för att försäkra sig om att intervjun täcker de 

områden den har för avsikt att undersöka, behöver inte intervjuguiden följas till punkt och 

pricka i varken innehåll eller ordningsföljd. Holme & Solvang benämner den kvalitativa 

intervjun som ett samtal där forskaren vaskar fram den information om de frågor som den är 

intresserad av. För att skapa ett bra samtal med de intervjuade och öppna för deras uppfattningar 

ville vi skapa så öppna frågor som möjligt. 

Holme & Solvang (1997) skiljer på en informant- respektive respondentintervju. De menar att 

beroende på om den intervjuade själv är delaktig i den företeelse som avses att studeras eller 

inte så ges olika erfarenheter kring fenomenet. Då vi avser att intervjua personer som är 

delaktiga i fenomenet, det vill säga pedagoger som har erfarenhet av att möta barn i behov av 

särskilt stöd, samt arbeta med stödinsatser, beskrivs dessa som respondenter i vår studie. 

 

Urval av och möte med respondenter 

Urvalet av undersökningspersoner i en kvalitativ studie är en avgörande del enligt Holme & 

Solvang (1997). Då vi ämnar att öka förståelsen av pedagogers synsätt kring arbetet med 

stödåtgärder i förskolan uppstår automatiskt vissa kriterier kring urvalet av respondenter. 

Dessa kriterier är att respondenterna ska arbeta i förskolan, ha kommit i kontakt med barn i 

behov av särskilt stöd och ha erfarenheter av att arbeta med stödinsatser. För att få en ökad 

tillförlitlighet i materialet ville vi även ha respondenter från olika förskolor samt kommuner.  
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Vi valde att intervjua endast förskollärare, eftersom det är den yrkesgrupp som enligt 

förskolans läroplan (Lpfö: 98/2010) har ansvar för att arbetet i verksamheten genomförs på ett 

sådant sätt att barnet får stöd och stimulans i sin utveckling. Vi benämner dessa förskollärare 

för pedagoger i vår studie. Vår ambition var att finna respondenter som arbetade med olika 

åldersgrupper med eller utan resursförstärkning samt har olika lång erfarenhet av att arbeta i 

förskolans verksamhet. Anledningen var att skapa så stor variation och mångfald som möjligt 

av deras personliga upplevelser och erfarenheter. För att få en generell och bred bild utifrån de 

intervjuade menar Repstad (2007) att dessa behöver vara så olika varandra som möjligt. 

En vanlig fråga när man gör intervjustudier handlar om hur många intervjupersoner man 

behöver. Kvale & Brinkmann (2009) svarar enkelt att man ska intervjua så många man behöver 

för att ta reda på det man behöver veta vilket kan vara svårt att avgöra. Vi ansåg att ungefär åtta 

respondenter, samt två pilotpersoner skulle vara ett rimligt antal för den tidsdisponering som 

vår studie innefattade. I kvalitativa intervjuer (Repstad 2007, Trost 2010) är det allmänt en 

fördel att begränsa sig till att intervjua några få eller möjligen upp till åtta, vilket stödjer vårt val 

av antal. Trost (2010) menar att materialet annars lätt blir alldeles för svår att hantera och 

överblicka. Dessutom menar han att det är bra att i förväg bestämma antal intervjuer, för att sen 

göra fler om behov uppstår längre fram. 

Vår undersökningsgrupp består av åtta pedagoger verksamma i sex olika förskolor, i två 

mindre orter. Alla respondenter har arbetat i förskolans verksamhet i minst fem år och två av 

pedagogerna arbetar i en integrerad4 förskola. Flera av respondenterna arbetar på avdelningar 

med resursförstärkning. Tid och plats bestämdes vid den muntliga kontakten. Inför 

intervjuerna fick alla respondenter ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi informerade om 

tystnadsplikt, anonymitet, inspelning och syftet med intervjun. Vi valde också att skicka ut 

frågeställningarna (se bilaga 1) en vecka innan intervjun. Vår tanke var att respondenterna 

skulle ha en möjlighet att förbereda sig innan, för att vi skulle få så genomtänkta svar som 

möjligt, vilket är något som forskare oftast vill ha, enligt Repstad (2007). 

 

 

                                                           
4 Kommunen beskriver att förskolans avdelning har barn med olika funktionsnedsättningar integrerade i 
barngruppen. 
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Genomförande och tillförlitlighet 

Insamlingen av empirin gjordes under mars månad. Vi författade en intervjuguide (se bilaga 1) 

vilken användes som ett underlag i intervjuerna. För att prova metoden genomfördes först ett 

par testintervjuer. Inga större förändringar gjordes av intervjuguiden efter testintervjuerna. Vi 

började med att ta kontakt med verksamhetschef och förskolechefer på olika enheter för att 

höra om vi fick tillåtelse att intervjua några pedagoger kring deras arbete med särskilt stöd i 

verksamheten. De chefer vi fick svar från, kom med förslag på respondenter eller förskolor vi 

kunde kontakta, vilka vi sedan gjorde ett urval från för att få en bred variation hos de olika 

respondenterna. Därefter tog vi själva kontakt med pedagogerna för att höra om de ville ställa 

upp i en intervju utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Ingen av respondenterna tackade 

nej till att delta i intervjuerna. 

Intervjuerna gjordes enskilt, utom vid ett tillfälle då två respondenter deltog under samma 

intervju. Detta på grund av att de arbetade på samma arbetsplats och själva önskade att få delta 

i intervjun tillsammans. Alla respondenter intervjuades på deras respektive arbetsplats. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en surfplatta. Den var enkel att använda, var ett mindre 

störningsmoment under intervjun och hade bra ljudkvalité vilket ökar tillförlitligheten av vår 

studie. Vi intervjuade fyra respondenter var, och var och en för sig. 

Vi förklarade för de intervjuade att endast vi som utförde intervjun skulle lyssna till 

inspelningen, att den sedan skulle skrivas ut och enbart användas som arbetsmaterial för vår 

studie. Ingen annan än vi skulle få tillgång till materialet, som efter att studien färdigställts 

skulle makuleras. Ingen av respondenterna avböjde en inspelning av intervjun, och vi upplevde 

inte att någon besvärades eller blev hämmad under inspelningen. 

Vår förmåga att göra bra intervjuer påverkar även tillförlitligheten i vår studie. Repstad (2007) 

hävdar att platsen för intervjun kan ha en avgörande betydelse för om intervjuresultatet blir 

lyckad eller inte. Det är viktigt menar han att välja en ostörd och trygg plats. Därför valde vi att 

intervjua respondenterna på deras arbetsplats. Vi inledde intervjun med lite småprat för att visa 

intresse och skapa kontakt med respondenten, vilket Repstad (2007) anser är betydelsefullt för 

att få en god och tillitsfull relation. Holme & Solvang (1997) framhäver också vikten av att 

skapa en atmosfär som präglas av tillit, då de menar att en intervjusituation även är väldigt 

krävande för den som blir intervjuad. Det är de som ska redovisa och eventuellt argumentera för 

sina åsikter. 
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Inledningsvis gav vi respondenterna en försäkran om tystnadsplikt och anonymitet för att de 

skulle känna sig trygga med situationen. Frågorna från vår intervjuguide följdes inte helt strikt i 

intervjuerna utan det fanns en möjlighet för respondenten att styra samtalet, d.v.s. att inte följa 

frågorna i turordning. Trost (2010) anser att de första frågorna som ställs är avgörande för hur 

intervjun kommer att löpa på. Vi försökte därför i största möjligaste mån låta respondenten tala 

fritt utifrån studiens område och i enligt med det Hilmar Thór Hilmarsson skriver, nämligen 

”om  ditt  syfte  är  att  få  någon  att  berätta  väljer  du öppna  frågor”  (2012, s 190). 

Vi hade även en strävan att ställa så enkla och raka frågor som det var möjligt utifrån vår väl 

inarbetade intervjuguide. Enligt Trost (2010) är det enklare att ställa sådana frågor om man är 

väl förberedd. Vi försökte vara observanta på den intervjuade för att inte forcera fram svaren, 

utan lät dem prata färdigt innan nästa fråga ställdes. Kvale & Brinkmann menar att 

forskningsintervjuaren   kan   ”följa   terapeutens   exempel   och   utnyttja   tystnaden   för   att   driva  

intervjun   framåt”   (2009,   s   151).   I   tillåtna   pauser   får   intervjupersonen   tid   att   associera och 

reflektera för att kunna ge vidare betydelsefull information. Kvale & Brinkmann (2009) anser 

vidare att intervjuarens förmåga att lyssna aktivt är lika viktig som att behärska frågetekniken. 

Att lyssna aktivt är förutsättningen för att sedan kunna ställa andrahandsfrågor, vilka vi också 

använde oss av i intervjuerna. 

Att lyssna aktivt får även den intervjuade att uppleva att vi lyssnar och är intresserade av dennes 

uppfattningar vilket gör att samtalet blir meningsfull för båda parter, menar Holme & Solvang 

(1997). De menar även att det finns en risk att den intervjuade i en otrygg situation snarare ger 

svar utifrån vad de tror att forskaren vill ha än vad de själva tycker. För att visa vårt intresse för 

just deras tankar använde  vi   följdfrågor  som  ”intressant,  kan  du  berätta   lite  mer  om…”  och  

”skulle  du  kunna  ge  något  exempel…?”. 

I  slutet  på  varje  intervju  lämnade  vi  öppet  för  respondenterna  med  frågor  såsom  ”finns  det  något  

som du känner att du skulle vilja tillägga, som känns  viktigt  för  dig?”  Vissa  av  följdfrågorna  

finns beskrivna i vår intervjuguide (se bilaga 1). Efter varje intervju var vi noggranna med att 

tacka respondenterna för ett intressant samtal. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en 

timme, och transkriberades relativt snart efteråt. Detta kommer vi att beskriva närmare under 

nästa avsnitt  ”bearbetning  och  analys  av  intervjuerna”. 
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Bearbetning och analys av intervjuerna 

Repstad säger   att   ”data   talar   inte   för   sig själva, de måste   tolkas”   (2007, s 127). Både Trost 

(2010)  och  Steinar  Kvale  (1997)  nämner  olika  steg  i  en  bearbetning  av  data.  ”Samla  in  data,  

analysera   dem   och   tolka   dem”   (Trost   2010,   s   147).   Vår   bearbetning   och   analys   av   vårt  

empiriska intervjumaterial har genomförts i flera steg och bygger i huvudsak på vissa delar av 

Steinar Kvales (1997) analysmetod. 

Till att börja med transkriberade vi varje intervju relativt snart efter genomförandet, för att vi 

skulle ha intervjun i färskt minne. Detta skedde var och en för sig. Efter att vi renskrivit vårt 

textmaterial gjorde vi, till stöd i analysarbetet, en del anteckningar i marginalen. Trost (2010) 

menar att redan under intervjun, i insamlingen och när anteckningar görs sker såväl analys som 

tolkningar av intervjumaterialet. ”Den   ideala   intervjun   är   redan   analyserad   då   bandspelaren  

stängs  av  ”(Kvale  &  Brinkmann  2009,  s  206). 

I ett andra steg läste vi igenom textmaterialet några gånger och tänkte igenom upplevelsen av 

hela intervjun. Utifrån respondenternas svar ordnade vi textmaterialet efter intressanta och 

centrala meningar och betydelser. Kvale (1997) benämner detta för meningskoncentrering 

d.v.s. vi sökte och ringade in angelägna nyckelord och synliga mönster genom likheter, 

olikheter, motsatser utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det är ett sätt att också minska 

och koncentrera textmaterialet. 

Huvudregeln är säger Repstad (2007) att allt intervjumaterial ska skrivas ner ordagrant, eller 

ordagrant med det som anses intressant att ha med i studien. Texten bör skrivas ut antingen i en 

tematisk eller i kronologisk ordning. Kvale & Brinkmann (2009) menar dock att det inte finns 

någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. De menar att man i stället ska 

ställa sig frågan vilken utskrift som lämpar sig bäst för forskningssyftet. 

Då vi inte har som syfte att göra en språklig analys, har vi valt bort sådant som tillexempel olika 

pauser, övergångar och tonlägen i kodform i vår transkribering. Vi valde att skriva ut 

intervjumaterialet näst intill ordagrant, med små justeringar från tal- till skriftspråk för att göra 

det mer läsbart. Det vi ansåg var relevant för vår studie togs med och lämnade sådant som vi 

ansåg låg utanför studiens syfte och frågeställningar. Det var för oss ett sätt att spara tid. Alla 

namn, förskolor och orter avkodades som kom fram i intervjun. 

För att ytterligare underlätta arbetet delade vi upp textmaterialet i ett tredje steg med att koda 

materialet i olika kategorier, efter de övergripande teman som kommit fram ur respondenternas 
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svar, i enlighet med Kvales (1997) meningskategorisering av intervjuer. Dessa kategorier och 

teman kommer vi att presentera i vårt resultatavsnitt. En bearbetning av intervjudata innebär 

också att tolka materialet med hjälp av teoretiska redskap (Trost 2010). I vår studie har vi valt 

att använda oss av Nilholms (2007) kompensatoriska och Perssons (2013) relationella 

perspektiv som analysredskap. Vi har valt att inte göra några jämförelser mellan förskolorna i 

de två olika kommunerna då det inte är syftet med studien. 

 

Etiska överväganden och aspekter 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för hur etisk forskning ska bedrivas. 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till. Dessa 

huvudregler är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och till sist 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av studien. Forskarens 

namn och kontaktuppgifter ska uppges. Undersökningens syfte skall framgå och till viss del 

genomförandet och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att de 

medverkande själva kan bestämma över sitt deltagande. För att konfidentialitetskravet ska 

uppnås ska inga känsliga uppgifter röjas till utomstående och uppgiftsmaterial ska hanteras på 

ett säkert sätt. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från den enskilde endast 

ska används för den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 

Efter muntlig kontakt informerades respondenterna i ett skriftligt utarbetat brev (se bilaga 2) 

om sina rättigheter för att uppnå informationskravet. Våra namn och mailadresser uppgavs för 

en eventuell önskad kontakt. Studiens syfte tydliggjordes och vi poängterade särskilt att 

deltagandet i studien är helt frivillig. I den muntliga kontakten fick respondenterna en mer 

detaljerad information om tillvägagångssätt av intervjuerna, plats och tid. 

Chefer i respektive skolenhet gav sitt medgivande till att vi tog kontakt med några pedagoger 

för att få deras samtycke (samtyckeskravet) till en medverkan i studien. I informationsbrevet 

stod beskrivet att respondenterna själva kan bestämma över denna medverkan, och att den kan 

avslutas när som helst. För att nå upp till konfidentialitetskravet gjordes en beskrivning i 

informationsbrevet om att respondenter i studien kommer att vara anonyma och avidentifieras. 

Inga namn, förskolor eller kommuner kommer att röjas eller nämnas i studien. 
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I informationsbrevet fanns beskrivet att intervjumaterialet bara kommer att hanteras av oss och 

att vissa intressanta delar väljs ut från studien, samt en upplysning om att inspelat 

intervjumaterial förstörs direkt när examensarbetet är slutfört. Nyttjandekravet uppfylls genom 

att det insamlade materialet endast kommer att användas för gällande studie. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att svara på våra frågeställningar utifrån studiens syfte vilket är att 

belysa pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd 

inom förskolans verksamhet, och synsättets betydelse för de stödåtgärder som erbjuds barn i 

behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. Vi lyfter i avsnittet fram hur pedagogerna 

beskriver barnets behov som ligger till grund för stödåtgärderna, vilka åtgärder barnet erbjuds i 

verksamheten samt frågan om hur pedagogerna ser på de stödåtgärder som erbjuds i relation till 

inkludering och delaktighet, vilka våra första tre frågeställningar handlar om. Den fjärde 

frågeställningen,  ”vilka  konsekvenser  kan  de  specialpedagogiska  insatserna  medföra  för  barn  i  

behov  av  särskilt  stöd  och  deras  möjlighet  till  inkludering”  finns  invävd  i  texten  under  de  olika  

avsnitten. 

Utifrån angelägna nyckelord och centrala mönster i empirin har teman och kategorier vuxit 

fram ur intervjuerna med hjälp av våra utvalda teoretiska utgångspunkter. Dessa framträdande 

mönster och huvudteman har konstruerats, samt kopplats och jämförts med tidigare presenterad 

forskning och litteratur. Avsnittet kommer att presenteras under följande underrubriker utifrån 

tre övergripande teman: Barn i behov av särskilt stöd - krävande barn eller barn som ställer 

krav, Det särskilda stödet samt Pedagogers förhållningssätt gör skillnad. Vi kommer att 

använda oss av viktiga citat utifrån de genomförda intervjuerna för att styrka våra resultat. Vi 

vill nämna att alla namnen på pedagogerna och förskolor är avidentifierade. Vi har valt att kalla 

de åtta pedagogerna för pedagog A, B, C osv. 

 

Barn i behov av särskilt stöd – krävande barn eller barn som ställer 
krav? 

Vår första frågeställning handlar om hur pedagogerna beskriver barnets behov som ligger till 

grund för stödåtgärderna. I intervjuerna berättas det om   att   det   finns   ”väldigt  mycket   olika  

behov,  olika  grader  av  behov” (pedagog H) och att det alltid finns behov i varje barngrupp. 

Behoven kan vara kort- eller långsiktiga, ibland klarar pedagogerna själva att ge stöd och ordna 

stödinsatser för det aktuella behovet, men ibland behöver det tas kontakt med extern 

specialkompetens för handledning. När det handlar om vilka behov som behöver särskilt stöd i 

respondenternas barngrupper beskrivs de av merparten som barn med svårigheter, det vill säga 

att barnet ses som ägare av problemet. Barns svårigheter beskrivs på liknande sätt i både Lutz 
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studie (2009) och av Nilholm (2012). De ses som individrelaterande förklaringar vilka 

förlägger svårigheterna på det enskilda barnet (Hjörne & Säljö 2008). 

Nästan hälften av pedagogerna uttrycker att det är lättare att se barnets svårigheter och problem 

än  att  fokusera  på  barnets  styrkor  och  intressen.  ”Man  försöker  ta  tillvara  på  styrkorna,  men  

man halkar lätt dit på svårigheter och problem”,  säger pedagog A. Hälften av de intervjuade 

beskriver krävande barn, barn som tar energi, och för att orka med dessa måste man turas om i 

arbetslaget.   Några   av   pedagogerna   tillskriver   barnens   egenskaper   som   ”skrikiga”,  

”impulsstyrda”   och ”utåtagerande”. Däremot menar en av pedagogerna som arbetar på en 

integrerad avdelning att 

de här barnen är, ja vad ska man säga. Jag skulle inte säga krävande, för jag tycker att det 

är ett jättespännande jobb. Men de kräver engagemang, och de kräver att man är 

förberedd, och man måste vara påläst (pedagog E). 

Citatet ovan tyder på att pedagogen anser att barn i behov av särskilt stöd ställer krav på 

pedagogerna och verksamheten. Med detta synsätt flyttas fokus från individen till pedagogiken, 

vilket Palla (2009) menar   är   grunden   i   ”möjligheternas   pedagogik”.  Även andra pedagoger 

beskriver att dessa barn kan ses som en positiv utmaning: 

Pedagog B: Jag ser inte barnet som ett problem. 

Pedagog C: Barn gör alltid så bra de kan, så försöker jag tänka. 

Det talas alltså även i intervjuerna om barn i behov av särskilt stöd, där svårigheter/brister 

uppstår i specifika situationer, som påvisar ett relationellt perspektiv (Persson 2013). Det finns 

ett fokus på arbetssätt och verksamhetens miljö och det talas om planering, struktur och 

anpassning av förskolemiljö efter barnets behov. Här menar de att det är pedagogernas ansvar 

att verksamheten formas efter barnens behov. Pedagog F säger ”vi   [pedagoger] ska ju jobba 

där  barnen  är”.  En pedagog som arbetar på en integrerad avdelning nämner att det är 

mer brister hos, ja oss i så fall, som inte har möjlighet att tillgodose [behovet] 

(pedagog E). 

Pedagogen i citatet ovan uttrycker att det brister hos personalen när de inte kan tolka vad 

barnet vill om han/hon till exempel saknar ett verbalt språk. Även om den påtalade bristen i 

beskrivningen förskjuts till pedagogen så uppstår den i kommunikationen med varandra samt 

att det är pedagogen som bär ansvaret att forma en verksamhet utefter barnets behov, vilket 

gör att vi tolkar påståendet utifrån ett relationellt perspektiv. 
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Några av pedagogerna ger en bild av att arbetslaget inte har en gemensam grundsyn när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd. En av pedagogerna berättar att 

Vi har haft många personalbyten och vi är också olika som personer. Tidigare hade vi en 

mer gemensam syn på barn vilket vi inte har idag och detta kan var orsaken till att vi 

inte är så samspelta (pedagog D). 

Saknaden av en gemensam grundsyn kan skapa svårigheter när man planerar verksamheten. 

Däremot nämner två andra pedagoger att det idag finns en större medvetenhet hos pedagoger 

om  barns  olika  behov.  ”Det   finns   ingen  gemensam  lösning  för  alla  barn”, säger pedagog C, 

vilket stämmer överens med vad Björk-Åkesson (2009) anser. 

De olika beskrivningarna av behoven påtalar tydligt att de två olika perspektiven 

kompensatoriska (Nilholm 2007), och det relationella perspektivet (Persson 2013) 

förekommer i verksamheterna. Behoven som beskrivs av pedagogerna handlar om att 

x få stimulerad språkutveckling  

x utveckla socialt samspel 

x ha nära vuxenkontakt 

x ha tydliga rutiner/strukturer 

x vara i mindre grupper  

x vara i en lugn miljö med mindre störningsmoment, samt 

x få komma bort från gruppen 

På den integrerade förskoleavdelningen, fanns det barn med Down Syndrom. Det var annars 

få barn som hade diagnos hos de intervjuade pedagogerna vilket stämmer överens med Mohss 

studie (2013). Endast ett fåtal respondenter som nämner något om diagnos. Två pedagoger 

anser dock att en diagnos kan spela viss roll, att det kan vara lättare att få hjälp utifrån om en 

diagnos finns. Att endast två pedagoger av våra åtta respondenter nämner detta påvisar en 

tydlig skillnad mot Skolverkets (2008) utvärdering där man framhöll svårigheten med att få 

personalförstärkning utan psykologisk/medicinsk diagnos. Vi uppfattar det som att de flesta 

pedagoger i våra intervjuer inte drar några paralleller mellan diagnos och 

personalförstärkning. Personalförstärkning verkar ses av pedagogerna som en självklarhet att 

ha i arbetet med det särskilda stödet, även om barnet inte har en utredd diagnos. 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 står det, vilket vi tidigare nämnt, att  ”barn  som  tillfällig  

eller   varaktigt   behöver   mer   stöd   än   andra” (s 5) ska få det utifrån deras behov och 
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förutsättningar. Som vi beskrivit i våra centrala begrepp, beskriver Nilholm (2012) att man 

traditionellt har sett dessa behov uppstå på grund av brister hos barnen eller hemmiljön medan 

man idag är mer öppen för komplexiteten att dessa svårigheter uppstår i ett visst sammanhang. I 

intervjuerna beskrivs både barn med behov av särskilt stöd vilket påvisar ett kompensatoriskt 

perspektiv, och barn i behov av särskilt stöd som antas i ett relationellt perspektiv. Att begreppet 

”barn  med behov av särskilt  stöd”  fortfarande  används  avspeglar  att  man  till  viss  del  fortfarande 

idag ser barnen som problembärare istället för att problemen uppstår i en specifik situation. På 

liknande sätt påvisas även i en något äldre skildring av sex elever och deras åtgärdsprogram 

(Asp-Onsjö 2008) dvs. att elevers svårigheter läggs på individnivå, att det är de själva som är 

ägare till problemen, och inget som uppstår i mötet mellan individ och miljö. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att både ett kompensatoriskt (Nilholm 2007) och ett 

relationellt (Persson 2013) perspektiv påvisas i intervjuerna när behoven som ligger till grund 

för stödåtgärder beskrivs. Dessa perspektiv varierar mellan pedagogerna, men det verkar råda 

ett traditionellt sätt att se barnen, som problembärare. Flera av pedagogerna menar att det är 

lättare att se barnets svårigheter än deras styrkor. Andra pedagoger har ett tydligare fokus på 

verksamhetens miljö och anpassningar efter barnets behov. En pedagog säger att det känns 

”väldigt   jobbigt” ibland kring barn i behov av särskilt stöd, men det framkommer uttryck i 

motsatt riktning, av samma pedagog, som menar att dessa barn kan ses som en positiv 

utmaning. Denna komplexitet där barnet ses som bärare av problemet, samtidigt som 

pedagogerna på olika sätt vill forma en verksamhet i vilken barnet kan delta, framkommer 

under flera av intervjuerna. Vidare visar intervjusvaren på motsättningar i arbetslagen då 

pedagoger inte delar en gemensam barnsyn när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Flera 

pedagoger uttrycker att dessa barn är krävande medan andra pedagoger menar att dessa barn 

ställer krav på pedagogerna och verksamheten. Samtidigt uttrycker intervjusvaren att 

pedagoger idag har en större medvetenhet om barns olika behov än tidigare. 

 

Det särskilda stödet 

Samverkan på olika villkor 

Pedagogerna berättar om olika stödinsatser som används i verksamheten vilket vår andra samt 

tredje frågeställning handlar om. ”Vilka   åtgärder   erbjuds   barnen   i   det   särskilda   stödet”   och  

”hur   ser   pedagogerna   på   de   stödåtgärder   som   erbjuds”. Samtliga har eller har haft kontakt 

med olika externa instanser som habilitering, elevhälsoteam, BVCs psykolog eller med 

kommunens specialpedagog. Härifrån ges förslag på olika slags material, tips och 
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arbetsuppgifter som ska stimulera barnens behov, samt information som ska öka 

pedagogernas kunskaper. Att få handledning och konsultation ses som en förebyggande åtgärd 

av Skolverket (2013). Här finns en skillnad hos respondenterna. Ungefär hälften av 

pedagogerna nämner att de mestadels har eller har haft en mer sporadisk handledning av 

kommunens specialpedagog eller tillfällig psykologhandledning. De andra pedagogerna 

beskriver regelbundna träffar och vittnar om vikten av tillgänglig hjälp utifrån och ett bra 

samarbete. De nämner till exempel känslan av att arbeta som ett ”team”  och  att  det  är  bra  att  

t.ex. specialpedagogen är lätt att få tag på. Dessa träffar var framförallt med specialpedagog 

och talpedagog från elevhälsoteamet vilka upplevdes finnas nära pedagogerna. Vidare talar de 

om hur viktigt det är att ibland bara få ha någon utifrån att bolla med, någon som kan ge andra 

synvinklar. Pedagog H berättar att 

det behövs verkligen att man får lite hjälp så där utifrån. Fastän man har erfarenhet så 

känner man att det är ett bra stöd. 

Det bör noteras att de allra flesta pedagoger anser att handledning av specialpedagog har varit 

särskilt betydelsefullt i arbetet med det särskilda stödet, utom en pedagog som har en mer 

negativ syn på den specialpedagogsamverkan de haft. Pedagogen ansåg att den problematik 

vilken samverkan med specialpedagog handlade om egentligen krävde en annan kompetens. 

Samma pedagoger som har regelbundna träffar med externa instanser lyfter även 

föräldrasamverkan för att skapa bra förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. På den 

integrerade avdelningen menar man att dessa föräldrar många gånger behöver/vill ha mer 

information än andra. Två andra pedagoger anser att barnen vinner på att man bemöter dem 

lika såväl hemma som på avdelningen. På den integrerade avdelningen har även föräldrar till 

barn i behov av särskilt stöd fått berätta om sin vardag för de andra barnens föräldrar på 

avdelningen. Pedagog E menar att det skapar en förståelse och acceptans för varandras 

olikheter och är något som föräldrarna sedan för över till sina barn. 

Föräldrasamverkan är något som annars har nämnts sparsamt i intervjuerna liksom att det inte 

är något som nämns av t.ex. Skolverket (2005) i samband med särskilda stödinsatser. Kanske 

är föräldrasamverkan inte något som man tänker hör ihop med (special)pedagogiskt stöd, just 

för att den alltid ska finnas. Här kan vi alltså se komplexiteten mellan vad som ska uppfattas 

rymmas under den vanliga pedagogiken samt vad som ska ses specialpedagogiskt vilket 

Gerrbo (2012) menar är syftet som styr. En pedagog upplever att det kan finnas svårigheter 

med  att  bemöta  föräldrar  på  ”rätt”  sätt,  att  lyfta en problematik och känsliga situationer utan 
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att samarbetet med dem försämras. Hon menar att detta är något som man får alldeles för lite 

av i utbildningen. 

 

Stödinsatserna varierar 

På gruppnivå och i miljön har det gjorts olika anpassningar. Flertalet pedagoger anpassar 

verksamheten genom delning av barngruppen. Det finns skillnader hos pedagogerna då 

gruppindelningen hos ungefär hälften, många gånger sker på ett mer sporadiskt och inte alltid 

planerat sätt. Några av pedagogerna beskriver att de delar gruppen för att skapa lugnare 

miljöer, rumsliga möjligheter och en pedagog uttrycker att det är för att ordna ”mindre 

situationer” för barnet. De fyra respondenter vilka har ett nära samarbete med elevhälsans 

special- och talpedagog berättar om tydliga syften med sina gruppindelningar. Samma 

pedagoger berättar även om enhetliga och lugna miljöer som inte skapar röriga intryck och 

där lekmaterialet har bestämda platser, ”var  sak  på  sin  plats”.  Materialet  ska  vara  lätt  att hitta 

för alla barn menar de, vilket skapar en självständighet hos barnen.  ”Man ska ju kunna hitta 

saker  själv  även  om  man  har  ett  handikapp”  menar pedagog F. 

Fem pedagoger berättar om vikten av ordning och struktur. Fyra pedagoger nämner som 

exempel visuellt stöd i verksamheten i form av bildscheman för att skapa en tydlig struktur i 

verksamheten. Det var till exempel dagsscheman eller bilder på moment som ska ingå i en 

aktivitet (samling). En av dessa fyra pedagoger berättar att alla barn i gruppen kan ha nytta av 

bildstödet, även om det egentligen var tänkt för ett enskilt barn. 

Tre avdelningar har stödåtgärden resursförstärkning i form av en tillsatt resursperson. 

Pedagogerna beskriver att de i första hand använder förstärkningen till hela barngruppen. 

Enligt Skolverket (2005, s 33) är det en grundregel för förskolans verksamhet att barnets 

behov tillgodoses i ordinarie grupp, istället för att särskiljas från de andra. Det framkommer i 

vår undersökning att en av de andra avdelningarna istället har löst förstärkning i form av extra 

timmar tillfälligt på befintlig personal, vilket man valde för att bevara tryggheten i 

barngruppen och för att det fungerar för tillfället. Den avdelning som är integrerad har en 

mindre barngrupp. En av pedagogerna anser att det finns både positiva och negativa sidor i att 

ha en mindre grupp. Hon menar att man inte enbart kan se till antalet, utan även måste se till 

gruppsammansättningen. Att barnen fungerar ihop och har någon att leka med. 

Det har således gjorts olika lösningar på organisationsnivå i förskolorna för att öka 

lärartätheten. Liksom att flera pedagoger beskriver barn med behov av särskilt stöd skildras 
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även vissa arbetssätt ur ett kompensatoriskt (Nilholm 2007) perspektiv. Pedagogerna skapar 

åtgärder i verksamheten för att kompensera de brister som de upplever att barnet visar. Dessa 

åtgärder kan till exempel vara enskilda träningsstunder eller olika aktiviteter för enskilda barn. 

Sex pedagoger beskriver att de har eller har haft enskilda träningsstunder eller enskilda 

aktiviteter med barnen, vilka har organiserats med hjälp av resursförstärkning hos fyra av de 

sex pedagogerna. Detta kan kopplas till Lutz (2009) studie där pedagoger söker resurser med 

anledningen av att ha enskilda träningsstunder med barnet utanför gruppen, liksom med PEGS 

undersökning (Sandberg & Nordling 2009) där resursen och barnet lämnar gruppen för att ha 

träningsaktiviteter. Pedagog C menar  att  ”ibland  måste  vi  gå  iväg  med  barnet  och  vara  själva”, 

det kan vara till biblioteket, ett enskilt rum eller en promenad när det inte fungerar att ha 

barnet i gruppen. Pedagogen motiverar denna stödåtgärd med att barnet oftast uppskattar att 

göra något själv med en vuxen. Vi undrar om det egentligen har något med det Persson (2013) 

nämner om lärarnas oförmåga att hantera barns/elevers olikheter och i 

undervisningen/verksamheten tillgodose alla barns/elevers behov. De två pedagogerna i 

studien som arbetar på en integrerad avdelning beskrev dock tydligt att en-till-en- träningen är 

väl planerad med habiliteringen och elevhälsans stöd i ett vad de kallar överinlärningsrum. 

Syftet är att träna och utveckla egenskaper och kunskaper som sedan förs ut i verksamheten. 

Just den generaliseringen upplevde en av de två pedagogerna som svår ibland. 

Oftast blir de jätteduktiga på den enskilda  träningen  kan  jag  känna,  men  […] de måste 

ju klara det i ett annat rum också  […] förut var det bara du och jag som satt, och nu blir 

det liksom fem till som ska. Men det gäller ju då att man visar alla på ett bra sätt, att 

man blir övertydlig (pedagog F). 

Mohss (2013) beskriver i sin D-uppsats att man historiskt sett i många länder, avskilt barn för 

att ge speciell träning, enskilda träningsstunder där en vuxen arbetat med ett barn. Det har dock 

visats att barnen får svårigheter att generalisera kunskapen till andra situationer. Mohss 

hänvisar till en studie av Rakap & Parlak-Rakap från 2011 som menar att barn i behov av 

särskilt stöd som fått träna förmågor i naturliga sammanhang i en väl genomtänkt verksamhet 

har tillägnat sig kunskapen på ett mycket mer effektivt sätt. Pedagog E i vår studie poängterar 

hur viktigt det är alla i arbetslaget tar eget ansvar för att vara informerade och delaktiga för att 

det som tränas enskilt ska kunna föras ut i verksamheten och så att barnen får sina behov 

tillgodosedda. Det måste alltså finnas en röd tråd mellan det som händer i den enskilda 

träningen och den övriga verksamheten. 
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Samtliga pedagoger talar om ett gemensamt   ansvar.   Man   ”turas   om”,   ”stödjer barnet 

tillsammans”  och  hjälps  åt   i  arbetslaget  med  ansvaret”.  Även  om  man  har  ansvarsbarn  så  är  

det  ”jättemycket  samarbete  mellan  oss [pedagoger i arbetslaget]”.  De  två  pedagoger  som  inte  

nämner enskilda träningar arbetar mycket med stödåtgärder som olika smågrupper. Även 

dessa är väl planerade utifrån syftet att träna och utveckla olika förståelser/egenskaper och 

kunskaper som till exempel språk och socialt samspel. Att de valt detta arbetssätt grundar sig 

på att de inte vill att något barn ska känna sig utpekat. 

Det får ju inte bli då att han känner, att det är han som är i fokus. Utan det fick man ju 

göra på ett smidigt och bra sätt, och det gick ju faktiskt bra (pedagog H).  

De upplevde även att alla barn uppskattade  och  tyckte  det  var  kul  att  ”få  gå  iväg”  när  det  var  

deras tur. Ytterligare en pedagog som nämner att de tidigare när det fanns resurs på 

avdelningen gått ifrån barngruppen med det enskilda barnet, säger   att   de   nu   ”sitter   på  

avdelningen med barnet,   för   det  mesta  med   en   kompis”   (pedagog  A).   Pedagogen  beskriver  

vilket vi tidigare nämnt, att alla barn kan ha nytta av det särskilda stödet även om det från en 

början var planerat för ett enskilt barn. 

Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån studiens resultat att de flesta pedagoger som har 

personalförstärkning använder den i första hand till hela barngruppen. Dock beskriver sex 

pedagoger särskiljande lösningar i verksamheten, där barnet lämnar gruppen och har enskilda 

aktiviteter eller träning tillsammans med en vuxen. Pedagogerna i våra intervjuer berättar att 

antingen  har  resursen  eller  någon  ordinarie  pedagog  gått  iväg  med  barnet  till  ett  ”annat  rum”,  

eller så har barnet varit inne när de andra varit ute. Hos de fyra pedagoger som har eller har 

haft resursförstärkning har det mestadels skett på ett mer oplanerat, flexibelt sätt. Däremot 

beskriver   de   två   pedagoger   som   arbetar   på   en   integrerad   avdelning   att   ”den   enskilda  

träningen”   sker   strukturerat och välplanerat utifrån ett tydligt syfte. Medan de två 

pedagogerna som arbetar mycket med smågrupper motiverar sitt arbetssätt med att inget barn 

ska känna sig utpekad. 

 

Överlag talar pedagogerna om ett gemensamt samarbete om att stödja barnet tillsammans. 

Några trycker även på det gemensamma ansvaret, att hela arbetslaget måste vara insatt i det 

särskilda stödet så barnet stimuleras vid alla tillfällen, vilket skapar möjlighet till en 

inkluderande miljö. Det finns även andra tendenser av inkluderande tankar som till exempel 

att det särskilda stödet idag endast ges tillsammans med de andra i gruppen. Pedagog (B) 
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säger  att  ”det  viktigaste  är  att  gruppen  fungerar”,  vilket  är  i riktning mot Skolverkets (2013, s 

31) allmänna råd om gruppens betydelse för det enskilda barnet. 

 

Kritiska röster 

Det framgick i intervjuerna att det särskilda stödet kräver både tid och resurser. De flesta 

pedagoger upplever tidsbrist, press och oro över att inte hinna med det särskilda stödet och är 

något som flera av dem återkommer till under intervjuerna. Flera av pedagogerna påtalar att 

det har att göra med till exempel stora barngrupper och/eller att det är många barn i grupperna 

som är i behov av särskilt stöd. I Lutz studie (2009) efterfrågar pedagoger mer tid och 

utrymme för arbetet med det särskilda stödet, däremot nämns kompetensutveckling i mindre 

utsträckning. På liknande vis har endast hälften av pedagogerna i vår undersökning lyft 

kompetenshöjande faktorer i arbetet. 

Två av åtta pedagoger menar att det saknas reflektionstid och tid för gemensamma samtal 

kring det särskilda stödet. Pedagog D påpekar   detta   med   att   säga   att   ”det   behövs  

reflektionstid,   man   får   stjäla   sig   tid”. Skolinspektionen (2012, s 40) menar att pedagoger 

behöver reflektera och diskutera över vad det kan innebära att anpassa verksamheten utifrån det 

enskilda barnets erfarenheter och behov. För att pedagoger ska kunna veta om verksamheten är 

anpassad och formad utifrån barnets intresse, behov och förutsättningar vilket kan bidra 

tillbarnets lärande och utveckling, krävs underlag och uppföljning av det som kommer fram. 

Palla (2009) menar att tiden för individuell och gemensam planering och reflektion för att 

skapa en gemensam grund och förståelse, är en aspekt som är betydelsefull för att arbetslagen 

ska kunna utföra sitt uppdrag på ett kompetent sätt. 

Även om det har gjorts olika organisatoriska lösningar i förskolorna för att öka lärartätheten, 

känner nästan samtliga pedagoger sig otillräckliga emellanåt för att stödja barngruppens alla 

behov. En pedagog beskriver sina upplevelser på följande sätt: 

[V]isst känner man att man inte räcker till. Man vill kunna göra mycket mera, så känns 

det ju. Man försöker få till det så gott det går då, men visst känner vi så ibland att man 

inte räcker. Man skulle kunna göra mycket mera, så (pedagog H). 

Några andra pedagoger menar  att  man  lägger  resurserna  på  det  mest  ”akuta”  först,  vilket  är  de  

barn som är mest krävande. Det medför att andra barn får stå tillbaka. En pedagog som arbetar 

på integrerad avdelning nämner däremot att det ibland kan finnas risk att de barn som inte är i 

behov av särskilt stöd kan förlora sin rätt till pedagogiskt stöd i verksamheten. 
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För ändå tänker jag att de här barnen som har insatser så här, dem har vi satt av tid för. 

Då kan jag tycka att mer  faktiskt  att  […] de vanliga barnen får så över [...]. Det måste 

man vara uppmärksam på så att dem här vanliga barnen inte får klara sig själva. 

(pedagog F). 

Sammanfattningsvis menar vi att studiens resultat pekar på att de flesta pedagoger upplever 

svårigheter i att få tid och resurser att räcka till. En del pedagoger anser att vissa barn inte får 

sina behov tillgodosedda, medan andra barn som  ”kräver”  får  tillgång  till  all  tid och resurs. Det 

kan ses som att flera av pedagogerna känner en frustration över och ibland till och med en 

orättvisa i sin fördelning av det (special)pedagogiska stödet. Anmärkningsvärt är att endast två 

pedagoger framhäver att de saknar tid för reflektion och gemensamma samtal kring arbetet med 

det särskilda stödet, eftersom vi trodde att det skulle vara fler. Detta resultat visar att pedagoger 

sätter fokus på genomförandet av stödåtgärden medan betydelsen av gemensam reflektion, 

planering, utvärdering och uppföljning av det särskilda stödet verkar hamna i skymundan. 

 

Pedagogers förhållningssätt gör skillnad 

Barn i behov av särskilt stöd ställer krav på personal och verksamhet. 

Jag tänker att det är ju ett annat, ja ett väl genomtänkt arbetssätt liksom att jobba med 

barn i behov av särskilt stöd (pedagog G). 

Tre pedagoger nämner att man som pedagog måste vara medveten, engagerad, närvarande, 

påläst likväl som flexibel. Pedagog F nämner även att man ska kunna se barnets väg, var 

barnet är nu och vart det är på väg. Även pedagogerna i Granboms studie (2010) poängterar 

betydelsen av att uppmärksamma varje barn och att barnet får ett bemötande utifrån sina 

särskilda behov, samt att den pedagogiska verksamheten ska vara stimulerande för alla barn. 

Detta ställer höga krav på lyhördhet och flexibilitet av pedagogerna, för att anpassa 

förskolemiljön efter barnets behov. Även om några av pedagogerna vi intervjuade beskrev 

barnens behov utifrån ett relationellt perspektiv (Persson 2013) påvisar flera arbetssätt ett 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 2007). Pedagogerna skapar åtgärder i verksamheten för 

att kompensera de brister som de upplever att barnet visar. Dessa åtgärder kan till exempel 

vara enskilda träningsstunder, aktiviteter eller bild-stöd för enskilda barn. 

En av de intervjuade pedagogerna berättar också om hur viktigt det är att ta vara på 

vardagssituationerna. 
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Det är ju inte bara dom där stunderna som man sitter och tränar speciellt utan, det har vi 

ju   också   blivit   mer   medvetna   […] vad mycket man kan få in där, i dom vardagliga 

rutinerna. När man klär på sig, när man benämner saker och att man är noga med hur 

man uttrycker saker (pedagog H). 

Pedagog (C)  menar  att  det  viktigaste  är  att  ”man  måste  få  till  ett  bra  förhållningssätt”.  Istället  

för  att  fokusera  på  svårigheterna  tittar  man  ”på  vad  barnet  kan  och  är  intresserad  av”  (pedagog 

D), liksom att man ska möta barnet där det är och hitta dens väg (pedagog F). Här 

framkommer tydliga tecken på att pedagogerna visar en god vilja att skapa en verksamhet 

anpassad till barnen och deras behov, där olikheter ses som något positivt. En förutsättning för 

att individers olikheter ska få plats i förskolan är att den pedagogiska verksamheten utmärks av 

t.ex.   ett   varierat   arbetssätt   där   ”tid   och   rum”   inte   är   så   starkt   regelstyrt   och   inrutat,   hävdar  

Nordin-Hultman (2004). 

Det finns tendenser av positiv inställning till barns olikheter hos de flesta pedagoger, de 

nämner om förståelse och en strävan att skapa en miljö efter barnets olika behov och 

förutsättningar. Men samtidigt visar pedagogerna att det finns svårigheter med formuleringar 

som  ”krävande  barn”,  ”frustration”, ”en  negativ  klang” och ”press” osv. 

De flesta pedagogerna nämner om dokumentation, utvärdering och uppföljning av 

verksamheten i sina intervjuer, dock i begränsad omfattning hos de flesta. Några av 

pedagogerna berättar att utvärdering används som en grund i de handlingsplaner och 

stödåtgärder som görs för enskilda barn. Dessa pedagoger beskriver att förhållningsätt och 

miljö har en framträdande roll i dessa planer. Samtidigt framkommer det utifrån pedagogers 

utsagor att barn bedöms och förmågor kartläggs allt mer med bedömningsverktyg i 

verksamheten, vilket liknar Skolverket (2008) och Palla (2011) som beskriver att fokus 

hamnar på individen i ett normativt och individuellt perspektiv. 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet pekar mot att merparten av pedagogerna ser barnen som bärare av problemen, barn 

med svårigheter. Men det framkommer också att pedagoger menar att vissa svårigheter 

uppstår i miljön och i specifika situationer, barn i svårigheter. Enligt studiens resultat 

dominerar dock individperspektivet, det kompensatoriska perspektivet (Nilholm 2007). 

Denna studie visar att samarbetet med externa instanser skiljer sig åt. Hälften av 

respondenterna har ett mer sporadiskt samarbete. De andra fyra har kontinuerliga träffar med 
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framförallt elevhälsans special- samt talpedagog, och dessa har även i större omfattning mer 

planering bakom det särskilda stödet. Pedagogerna gör anpassningar i verksamheten efter 

barnets behov, men resultatet påvisar även att det finns brister i det särskilda stödet där 

respondenterna upplever att barn inte alltid får sina behov tillgodosedda. De stödåtgärder som 

pedagogerna nämner i intervjuerna är ungefär desamma som finns beskrivna i 

litteraturöversikten av bland andra Skolverket (2005, s 33). 

Det går att uppfatta utifrån studiens resultat att särskiljande lösningar är vanligt 

förekommande i förskoleverksamheten. Hjörne & Säljö (2008) menar att barn som inte 

uppfyller förväntningar och kraven i den ”vanliga” verksamheten marginaliseras, utestängs 

och plockas ut i en annan miljö. De avskiljande lösningarna som pedagogerna i våra intervjuer 

använder sig av går inte i linje med det vi menar med begreppet inkludering i vår studie, där 

vi som tidigare redovisat lutar oss mot Nilholms (2014) definition. Men det förekommer 

inkluderande tankar i intervjusvaren då pedagogerna menar att det särskilda stödet i första 

hand ska ske inom gruppen. De flesta pedagogerna talar mindre om ett förebyggande 

arbetssätt med fokus på miljön. De skildrar i huvudsak åtgärder för problem som uppstått, 

vilket stärker det kompensatoriska perspektivet. Anmärkningsvärt är att pedagogerna inte talar 

något om förskolans styrande dokument kring stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet mer än en enda gång, då en pedagog beskriver att 

[barn i behov av särskilt stöd] behöver många gånger mycket mycket mer än andra barn. 

Och det tycker vi dom ska ha, för så står det ju i läroplanen.  

Slutligen går det att utläsa utifrån studiens resultat att föräldrasamverkan, föräldrars 

delaktighet kring barnets behov och stödinsatser är mer ovanligt och nämns i liten 

utsträckning hos de flesta pedagoger. Däremot beskriver en pedagog om svårigheten med att 

lyfta problematik och känsliga situationer i mötet med föräldrar. 
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7. Diskussion 

Studiens syfte är att belysa pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov 

av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, och synsättets betydelse för de stödåtgärder som 

erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. Vi avsåg att få svar på hur 

pedagoger beskriver de behov som ligger till grund för stödåtgärden, vilka åtgärder barnen 

erbjuds i det särskilda stödet och hur pedagogerna ser på stödåtgärder som erbjuds. Vi ville 

även se vilka inkluderande möjligheter de specialpedagogiska insatserna skulle kunna 

medföra för barn i behov av särskilt stöd. I detta kapitel kommer vi att diskutera vår metod 

och vårt resultat under följande två underrubriker: Metoddiskussion och Resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen har vi kritiskt granskat och problematiserat vår undersökning med dess 

svagheter/begränsningar och styrkor i valet av metod (och vetenskaplig förankring). I 

resultatdiskussion belyser vi och diskuterar studiens resultat, i relation till den forskning som 

vi använt oss av i vårt arbete, kopplat till vår problemformulering. För att skapa en röd tråd 

har vi valt liknande rubriker som i resultatavsnittet. Kapitlet innehåller även sammanfattande 

slutsatser, samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

När studiens syfte bestämts och frågeställningar var klara valde vi intervjuer som en lämplig 

metod. Vi bedömde att en kvalitativ intervjumetod skulle ge goda förutsättningar för att öka 

förståelsen av pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov av särskilt 

stöd i förskolans verksamhet. Vi lutade oss mot Repstad (2007) och Kvale & Brinkmann 

(2009) sätt att se på en kvalitativ forskningsintervju, att synliggöra egenskaper eller 

framträdande drag i ett fenomen ur intervjupersonens synvinkel. 

 

Validitet och reliabilitet 

En styrka med vår studie är att de åtta intervjuade respondenterna har en variation inom de 

kriterier vi bestämt för urvalet. Pedagogerna som intervjuades arbetar med varierande 

åldersgrupper, med eller utan resursförstärkning, samt två som arbetar i en integrerad 

förskola. Samtliga pedagoger har flera års erfarenhet av att möta barn i behov av särskilt stöd 

inom förskolans verksamhet och arbetat i minst fem år inom området. Vi försökte alltså finna 

respondenter för att få variation och mångfald av deras personliga upplevelser och 

erfarenheter av arbetet kring med stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Staffan 
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Larsson (2009) menar att det går att öka generaliserbarheten inom kvalitativa 

intervjuundersökningar, trots att endast ett fåtal fall utgör empirisk grund, genom att 

maximera variationen med att t.ex. välja ut personer med så skiftande bakgrund som möjligt. 

För att maximera variationen i empirin sökte vi respondenter från flera olika avdelningar och 

förskolor, samt i olika orter. Resultatet blev sex olika avdelningar/förskolor från två olika 

kommuner. Det fanns vissa svårigheter i att få respons från en del rektorer/förskolechefer. 

Fyra av respondenterna är helt utvalda av förskolechef vilket kan ha en påverkande faktor av 

resultatet, medan de andra fyra respondenterna är utvalda av oss. Vi anser ändå att studiens 

resultat visar på pedagogers olika synsätt kring arbetet med det särskilda stödet samt hittat 

faktorer som kan påverka det i ett inkluderande perspektiv vilket var vårt syfte med studien. 

Vi gjorde en del jämförelser mellan pedagogernas utsagor, samt mellan de två pedagogerna på 

den integrerade avdelningen och de övriga. 

Studiens resultat går förstås inte att generaliseras helt. Fåtal respondenter orsakar 

begränsningar i studies empiri. Om vi haft mer tid och utrymme kunde vår studie baserats på 

ett större urval av respondenter för att få fram fler synsätt kring (special)pedagogiska åtgärder 

hos pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vår tid var begränsad och vi 

anser att åtta respondenter ändå ger ett tillförlitligt underlag vilket vi motiverar med stöd av 

både Repstad (2007) och Trost (2010) som menar att ett fåtal intervjupersoner kan var en 

fördel i kvalitativa intervjuer. Däremot hade det varit intressant att utöka studien med att göra 

intervjuer med flera olika yrkesgrupper inom förskolans verksamhet som t.ex. chefer och 

specialpedagoger för att få olika perspektiv kring arbetet med stödinsatser, i flera nivåer inom 

förskolans organisation. 

Vi valde att se vår studie utifrån ett inkluderande perspektiv med Nilholms begreppsförklaring 

att förutom en fysisk inkludering och att eleven ska trivas, ha vänner och nå skolans mål ska 

eleven/barnet även  känna  sig  delaktig  ”i  ett  demokratiskt  samarbete  och  en  lärande  gemenskap  

där  olikhet  ses  som  en  tillgång”  (2014, s 17). Att få svar på om detta är fallet utifrån enbart 

intervjuer av pedagoger kan ses som omöjligt. För att öka tillförlitligheten och 

generaliseringsbarheten för denna del av studien skulle observationer och/eller intervjuer med 

barnen kunna vara en lämplig metod att tillgå. Vi kan så klart inte få svar på hur barnen känner 

sig på de aktuella förskolorna, men med bakgrund av tidigare forskning anser vi ändå att vi kan 

hitta faktorer som kan skapa grund för detta. 
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I vår empiri valde vi att intervjua endast förskollärare ur arbetslagen av den orsaken att det är 

den yrkesgrupp som har det yttersta ansvaret enligt Lpfö:98/2010 för att arbetet med det 

särskilda stödet ges på ett tillfredställande sätt. Detta menar vi bör sannolikt ställa krav på 

denna yrkesgrupp att både ta ansvar och att ha kunskap om det särskilda stödet. 

Vi fick en bra kontakt med respondenterna. En risk med intervjuer är att respondenterna 

berättar det de tror att intervjuaren förväntar sig (Holme & Solvang 1997). Vår uppfattning är 

ändå att respondenterna berättade utförligt och fritt kring ämnet. Vi grundar detta på att flera 

av dem berättade öppet kring svårigheter och brister kring arbetet med det särskilda stödet, 

samt variationen i utsagorna. Vi anser att vi fick både utförliga och intressanta svar på våra 

frågeställningar. Intervjumiljön på respondenternas arbetsplatser var avspänd och det fanns 

gott om tid för intervjuerna, upp mot en timme. Vi hade en strävan att ställa frågorna som var 

öppna och enkla i sin formulering och vi var väl förberedda vilket Trost (2010) poängterar är 

en viktig faktor. Eftersom vi är ovana att utföra intervjuer hade vi ett gott stöd i att ha våra 

frågor i form av en intervjuguide. Det var ett sätt att förbereda oss genom att ha dessa 

frågeställningar klara redan innan. Vi hade även färdiga följdfrågor att tillgå för att få mer 

utförliga svar från våra respondenter. Under intervjuerna lyssnade vi aktivt och ställde ibland 

bekräftande frågor för att visa vårt intresse för deras information samt se om vi förstått 

respondenten rätt, vilket Holme & Solvang (1997) menar även kan bidra till att de intervjuade 

i större mån uttrycker sina egna uppfattningar. 

Vi vill poängtera att studiens resultat skildrar vår tolkning av det som framkommit under 

forskningsprocessen. I en kvalitativ forskningsintervju är det omöjligt att frigöra sig från 

subjektiva referensramar och en personligt färgad bild (Holme & Solvang 1997). Vi har vår 

förförståelse i ämnet då vi själva arbetar i förskolan samt med barn i behov av särskilt stöd, 

vilket vi är medvetna om. Vi har i vårt analysarbete letat samband och olikheter mellan 

respondenterna samt tidigare forskning. Om någon annan skulle göra om samma 

intervjustudie skulle den troligtvis hitta andra samband och skillnader.  

Vi anser att vår kvalitativa studie kan ses ha god validitet och reliabilitet mot bakgrund av 

tidigare beskrivning. Vi har även i metodavsnittet grundligt beskrivit vår datainsamling samt 

urval av respondenter samt förklarat vår analysprocess på ett noggrant sätt i flera steg med 

hjälp av Kvales (1997) analysmetod. Arbetet har utförts av oss tillsammans i en aktiv dialog, 

för att öka våra subjektiva referensramar under analysprocessen, förutom själva 

transkriberingen som skedde var och en för sig av praktiska skäl. 
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I de sökkällor vi har använt oss av har vi sett att det finns begränsat med studier och 

avhandlingar inom området, därför löste vi hindret med att använda oss av en del rapporter, 

utvärderingar och en D-uppsats i tidigare forskning. Lutz (2009) styrker att forskningen kring 

specialpedagogiska frågor i förskolan är begränsad. Vi har med vår uppsats bidragit med 

pedagogers uppfattning kring det särskilda stödet i förskolan samt hittat några faktorer som 

kan påverka det ur ett inkluderande perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 

Det kompensatoriska perspektivet dominerar 

Denna studies syfte är att belysa pedagogers synsätt kring arbetet med stödåtgärder för barn i 

behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet, samt synsättets betydelse för de stödåtgärder 

som erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. Resultatet visar på en 

komplexitet mellan det kompensatoriska perspektivet (Nilholm 2007) och det relationella 

perspektivet (Persson 2013) som figurerar i det specialpedagogiska sammanhanget   ”barn   i  

behov av  särskilt  stöd”.  Perspektiven blandas hos de åtta pedagogernas utsagor och man kan 

se att deras synsätt pendlar mellan de två perspektiven vilket också påvisas både i den 

litteraturöversikt och tidigare forskning vi refererar till. Barn med behov av särskilt stöd 

används ändå av ett dominerande antal vilket påvisar att man än idag ser barnet som 

problembärare. I gällande studie påvisas att barn bedöms och förmågor kartläggs med 

bedömningsverktyg i förskoleverksamheten. Barnen beskrivs även som ”krävande”   av   fyra  

respondenter, d.v.s. hälften av de intervjuade.  

Vi menar att det påvisar att det är ett dominerande individperspektiv som ligger till grund för 

stödåtgärder, vilket även svarar på vår första frågeställning. Barnen ska passas in i den 

befintliga verksamheten, vilket samstämmer med vad tidigare forskning (t.ex. Markström 

2005, Nordin-Hultman 2004, Palla 2011, Skolverket 2008) kommit fram till. 

Förskoleverksamheten ställer krav på anpassning av det enskilda barnet liksom att fokus läggs 

på individen. I denna studies inledning har vi beskrivit att Nilholm (2012) understryker att det 

är förskolan som ska anpassa sig efter alla barn och inte tvärtom. 

Det pedagogiska stödet i vår empiri, utgår även det till största delen från ett kompensatoriskt 

perspektiv (Nilholm 2007), dvs. det planeras åtgärder, oftast utanför ordinarie grupp, som ska 

kompensera barnets brister, till exempel enskild träning i bristande kunskaper eller 

användning av bildstöd för barn med koncentrationssvårigheter. Detta organiseras i 
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verksamheten oftast med hjälp av personalförstärkning. Denna studie konstaterar att en 

särskiljning för det enskilda barnet kan bli en konsekvens av specialpedagogiska insatser, 

vilket vår fjärde frågeställning handlar om. I förhållande till tidigare forskning finns det 

likheter med Lutz studie (2009) och PEGS undersökning (Sandberg & Nordling 2009) där 

pedagoger antingen söker resurser eller går undan med barnet för att ha enskilda 

träningsstunder. Studiens resultat visar dessutom på att denna stödåtgärd som erbjuds kan ses 

av respondenterna som positivt för det enskilda barnet, något som barnet uppskattar eller blir 

duktig av, vilket kan vara ett exempel på svar på vår tredje frågeställning. Dessa 

respondenters uppfattning visade sig tvärtemot vad som framkom i Mohss (2013) studie där 

visade sig att barnet får svårigheter att ta med sig den kunskapen som sker vid enskilda 

träningsstunder till andra situationer. För hälften av respondenterna sker dessa stödåtgärder till 

större delen sporadiskt och till viss del oplanerat, att barnet lämnar sin grupp med en vuxen. 

De andra fyra respondenterna har däremot mer planerade aktiviteter utifrån specifika syften 

även om dessa också kan ses som kompensatoriska. Här beskrivs barn som ställer krav på 

personal och verksamhet, och det relationella perspektivet (Persson 2013) finns som en 

dominerande del i de anpassningar och åtgärder de fyra respondenterna beskriver.  

Resultatet av denna studie pekar på att pedagogerna har en strävan att ordna det särskilda 

stödet. Samtidigt framkommer hinder för stödåtgärder att en del barn går miste om det 

särskilda stöd de behöver, trots det faktum att förskolans styrdokument (Lpfö 98/2010) 

betonar att pedagoger ska stödja och hjälpa de barn som av olika skäl är i behov av särskilt 

stöd. Persson (2013) menar att resursfördelningen av specialpedagogiska insatser ofta sker på 

ett rutinmässigt sätt utan att det verkliga behovet utreds i olika skolor och grupper. Detta får 

konsekvensen att elever/barn med sämre förutsättning inte får det stöd de egentligen har 

rättighet till i vissa skolor. 

Denna studie visar på att de flesta pedagoger upplever tidsbrist och en oro över att inte hinna 

med det särskilda stödet, eller att de inte räcker till. Denna svårighet med att erbjuda 

stödåtgärder menar de kan orsakas av de stora barngrupperna och att det finns många barn 

som är i behov av särskilt stöd. Kan det vara så att pedagogers upplevda brist på tid och stora 

barngrupper är en undanflykt från sina pedagogiska uppdrag och styrdokumentens krav när det 

gäller arbetet med det särskilda stödet? Enligt vår erfarenhet kan det vara enklare att hitta 

ursäkter än att reflektera över hur man som förskollärare kan förändra verksamheten så att den 

blir mer tillgänglig för alla barn. Flera pedagoger efterfrågar mer utrymme och tillgång till tid 

för arbetet med det särskilda stödet. Det kan konstateras att reflektion, kompetensutvecklande 



42 

 

faktorer inte efterfrågas på samma sätt och förskolans styrdokument nämns oväntat lite av 

respondenterna. Mycket tyder på att pedagogerna uppfattar att de har stöd och får 

kompetensutveckling från olika externa insatser för att klara av arbetet med det särskilda stödet. 

Vi ser det snarlikt Lutz studie (2009) där pedagoger anser sig ha kompetens till att stödja 

barnets särskilda behov. De flesta pedagoger i vår studie menar att handledning av 

specialpedagog (eller annan extern instans) har varit en viktig del i arbetet med det särskilda 

stödet, oavsett om den varit kontinuerlig eller mer sporadisk. 

 

Förskolans kvalité viktig för det särskilda stödet 

Vi anser att ett av de mest betydelsefulla resultaten av denna studie visar att regelbundna träffar 

med någon utanför personalgruppen som till exempel specialpedagog kan bidra till att höja 

förskolans kvalité. Kontinuerliga handlednings- samt konsultationstillfällen skapar chanser för 

personalen att reflektera kring verksamheten. Att få handledning och konsultation anser 

Skolverket (2013) vara en förebyggande åtgärd. I denna studie upptäcktes skillnader mellan 

respondenterna när hälften har sporadiska träffar med specialpedagog, medan andra hälften har 

regelbundna träffar med extern instans. De sistnämnda beskriver om vikten av planerade 

aktiviteter och åtgärder utifrån specifika syften kring barnen i behov av särskilt stöd. Något som 

lyfts i forskning är hur viktig förskolans kvalité är i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 

deras möjlighet till social delaktighet. 

I tidigare forskning har Skolinspektionen (2012, s 40) uppmärksammat att pedagoger behöver 

reflektera och diskutera över vad det kan innebära att anpassa verksamheten utifrån det enskilda 

barnets erfarenheter och behov. För att pedagoger ska kunna veta om verksamheten är anpassad 

och formad utifrån barnets intresse, behov och förutsättningar vilket kan bidra tillbarnets 

lärande och utveckling, krävs underlag och uppföljning av det som kommer fram. För detta 

menar Palla (2009) att det krävs kompetens på förskolorna. Hon lyfter bland annat en aspekt 

som hon anser är betydelsefull för att arbetslagen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett kompetent 

sätt. Det handlar just om tiden för individuell och gemensam planering och reflektion för att 

skapa en gemensam grund och förståelse, som stämmer överens med de två respondenterna 

vilka hade önskemål om reflektionstid och gemensamma samtal kring det särskilda stödet. Vår 

studies resultat bekräftar att det finns brister i gemensam reflektion och samtal i arbetslaget 

kring stödåtgärder i verksamheten. Det visar på en svårighet när flertalet av pedagogerna sätter 

genomförandet/görandet av stödåtgärden i fokus, vilket sen får konsekvenser av att gemensam 

reflektion, planering och uppföljning av det särskilda stödet får stå tillbaka. Man gör tillfälliga, 
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akuta och kortsiktiga lösningar utan en gemensam reflektion över varför problemen egentligen 

uppstår. 

Hur resurser fördelas och används i förskolorna för barns särskilda stöd är av stor betydelse för 

att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, enligt Skolverket (2009, s 22). Ett främjande 

arbetssätt med inkluderande lösningar där verksamhetens miljö och organisation kan ta hand 

om olikheter och utgå från barnets behov kan minska risken för att barnet behöver särskilt stöd. 

Att arbeta främjande och förebyggande är av stor vikt då det särskilda stödet ibland kan 

medföra särskiljande för den enskilde individen (Skolverket 2009). En relativt liten del av det 

pedagogerna i vår studie beskriver, handlar om ett främjande arbetssätt mot en inkluderande 

verksamhet även om inkluderande tankar finns om att det särskilda stödet först och främst ska 

ske i den ordinarie verksamheten. 

Vi har i vårt resultat sett att en avdelning i nuläget erbjuder det särskilda stödet enbart i 

gruppen, resurspersonen togs bort för en tid sen. Detta menar vi väcker funderingar om att 

stödet kanske erbjuds på detta sätt för att det inte längre finns möjlighet till enskilda 

träningsstunder, när tillgången till personalförstärkning upphört i arbetslaget. Eftersom både 

tidigare forskning och vår studies resultat visar att enskild träning oftast organiseras med hjälp 

av denna. Ännu ett viktigt resultat är att två andra avdelningar arbetar mycket med små grupper 

i olika konstellationer, vilket är exempel på stödåtgärder som erbjuds i verksamheten, för att 

stimulera olika behov liksom att alla barn ska få chans att upptäcka varandra. I jämförelse med 

litteraturen nämner Skolverket (2013, s 21) i de allmänna råden för förskolan att barn i behov av 

särskilt stöd i allmänhet gynnas av dessa smågrupper. Värt att uppmärksamma är att den 

integrerande avdelningen också låter föräldrar  ”föreläsa”  för  varandra  för  att  skapa  förståelse  

för olikheter. Olikhet är något som diskuteras i många rapporter och forskningsavhandlingar 

och ses ofta som en nyckel till förskolans kvalité. 

Intressant är då hur Melin (2013) lyfter i sin studie begreppet   ”olikhet”   som   en   orsak   till  

exkludering i förskolan. Hon menar att en framgångsrik faktor istället var att se barnen som 

”snarlika  med  snarlika  behov”  istället  för  ”olika  med  olika  behov”.  Vi  undrar om det kanske är 

lättare att skapa en förståelse för varandras olikheter om vi ser oss som snarlika vilket ger en 

mer positiv klang. Detta kanske möjligen kan förena individer istället för att särskilja. 
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Pedagogers förhållningssätt får konsekvenser 

Trots allt så har personalens förhållningssätt en avgörande faktor för arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Mohss (2013) menar att förhållningssätt är något som kännetecknar såväl 

pedagogik som specialpedagogik. De som arbetar i förskolan behöver, enligt vår uppfattning 

uppskatta och värdesätta olikhet. Försök görs i verksamheten att utveckla och förändra i 

verksamheten. Fyra respondenter talar om betydelsen av strukturerade och överskådliga 

miljöer  där  ”var  sak  har  sin  plats”. En miljö där alla barn oavsett förutsättning kan stimuleras 

till självständighet. I avsnittet tidigare forskning nämner Nordin-Hultman (2004) däremot en 

skillnad om att en alltför strukturerad, inrutad förskolemiljö kan medföra att barnets 

delaktighet begränsas och verksamheten görs otillgänglig. Enligt våra erfarenheter upplever vi 

att struktur är ett begrepp som ofta nämns i samband med barn i behov av särskilt stöd. Det 

ska vara fasta rutiner och strama ramar. Risken med dessa begrepp är att de kan tolkas vara ett 

auktoritärt förhållningssätt, vilket är just det som minskar barns inflytande och delaktighet. 

Att ha en strukturerad verksamhet och miljö behöver dock inte vara detsamma som att minska 

barnens inflytande i verksamheten. 

Sandberg & Nordling (2009) anser att faktorer som påverkar stödet kan vara pedagogers 

förväntningar och förhållningssätt beroende på om problemen riktas till den enskilda individen 

eller på förskolans miljö. Även Nordin-Hultman (2004) och Lutz (2009) i tidigare 

genomgången forskning menar att istället för en granskning av förskolemiljön riktas ljuset 

mot en förändring av barnet och svårigheten till den enskilde individen. Enligt 

Nordin-Hultman (2004) borde fokus läggas på att granska miljön, för att identifiera och göra 

förändringar av verksamhetsstrukturer, rutiner och vanor som kan vara en bidragande orsak till 

problematiken än att första hand diagnostiseras och utreda individen. Vi har inte sett i vår 

studie att få barn med behov av särskilt stöd skulle innebära att de oftare särskiljs som i PEGS 

forskningsresultat (Sandberg & Nordling 2009). Däremot har det framkommit i vår studies 

resultat att pedagoger upplever att det särskilda stödet kan brista beroende på stora barngrupper, 

att det är många barn i grupperna som är i behov av särskilt stöd och/eller de barn som kräver 

mer. 

Till sist visar vårt resultat tydliga tecken på att pedagogerna har en god vilja att skapa en 

stimulerande och flexibel miljö anpassad efter barnen och deras behov. En verksamhet där 

olikheter ses som något positivt, vilket är i enlighet med Nilholms (2014) inkluderande 

perspektiv. Samtidigt ger några pedagoger uttryck för att det är lätt att falla tillbaka på 
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svårigheterna, stressen och det negativa kring det särskilda stödet. Detta menar vi kan skapa 

hinder och brister i det särskilda stödet, fokus hamnar i att individualisera och möjligheten till 

inkludering minskar för barn i behov av särskilt stöd. Tid för regelbunden gemensam reflektion 

verkar vara en avgörande faktor för vilka konsekvenser de specialpedagogiska insatserna 

medför vilket vår fjärde frågeställning handlade om. I den regelbundna reflektionstiden skapar 

man en gemensam grundsyn, reflekterar över verksamheten och utifrån det planera en miljö 

som ger stöd åt de olika (snarlika) behov som finns i barngruppen. Vi har i vår studie sett att 

regelbundna träffar med till exempel elevhälsa samt habilitering skapar möjligheter att planera 

de specialpedagogiska insatserna med tydliga syften mot en inkluderande verksamhet. 

Sammanfattande slutsatser 

Utifrån vårt syfte anser vi att samtliga av våra fyra frågeställningar är besvarade av 

respondenterna. Vi menar att vi fått syn på åtta pedagogers synsätt kring arbetet med 

stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, och synsättets 

betydelse för de stödåtgärder som erbjuds barn i behov av särskilt stöd ur ett 

inkluderingsperspektiv. Studien visar på ett centralt resultat att Nilholms (2007) 

kompensatoriska perspektiv är dominerande bland respondenterna, man ser barn som bärare 

av problemen, barn med svårigheter, oftare än att svårigheter uppstår i miljön och i specifika 

situationer, barn i svårigheter. Det ordnas oftare åtgärder som ska kompensera barnets brister 

genom särskiljande lösningar, i enlighet med Lutz (2009) forskningsresultat. 

Resultatet i vår studie visar på att de flesta pedagoger upplever svårigheter i att få tid och 

resurser att räcka till. Det finns brister i det särskilda stödet där respondenterna upplever att 

barn inte alltid får sina behov tillgodosedda, medan andra barn som kräver mer alltid får sitt 

särskilda stöd. Vi har också sett utifrån studiens resultat att det har gjorts olika lösningar i 

varierad omfattning i både grupp och organisationsnivå, liksom att de är planerade i olika 

grad. Vi vill lyfta fram att pedagoger är i behov av fortlöpande reflektionstid och 

gemensamma samtal, och handledning i arbetslaget för att höja sin profession och 

verksamhetens kvalité. Denna studie bekräftar att det krävs både medvetenhet och reflektion 

för att få syn på sitt eget arbete och uppdrag kring det särskilda stödet, samt vikten av god 

kännedom om förskolans styrdokument.  

Studien visar även på att samarbete med externa instanser skiljer sig åt bland pedagogerna. 

Det bör noteras att hälften av respondenterna har ett mer sporadiskt och bristfälligt samarbete 

med specialpedagog, medan andra har kontinuerliga träffar och känslan av teamarbete med 
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elevhälsans special- samt talpedagog. Studiens resultat har påvisat att det goda samarbetet 

med elevhälsan kan vara en framgångsfaktor i arbetet med stödåtgärder samt pedagogernas 

förhållningssätt/arbetssätt att involvera föräldrarna i det särskilda stödet på ett positivt sätt. Vi 

vill avslutningsvis poängtera att vårt arbete med att synliggöra och utveckla kunskaper om 

specialpedagogiska stödåtgärder och dess följder för barn i behov av särskilt stöd har varit 

mycket lärorikt och utvecklande för oss. Särskilt vill vi lyfta vårt givande samarbete som 

något värdefullt att också ta med oss som blivande specialpedagoger. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Vi har med vår studie bidragit med några pedagogers uppfattning kring det särskilda stödet i 

förskolan. Vi valde att se vår studie utifrån ett inkluderande perspektiv med Nilholms 

begreppsförklaring att förutom en fysisk inkludering och att eleven ska trivas, ha vänner och nå 

skolans  mål  ska  eleven/barnet  även  känna  sig  delaktig  ”i  ett  demokratiskt samarbete och en 

lärande  gemenskap  där  olikhet  ses  som  en  tillgång”  (2014, s 17). I fortsatt forskning skulle det 

vara möjligt att tillämpa en observationsstudie och/eller intervjustudie med barn och föräldrar 

för att fastställa och få svar på hur barnen känner och upplever sin situation i förskolorna. Mer 

forskning är nödvändigt när det gäller förskolans specialpedagogiska verksamhet att mer 

ingående undersöka det särskilda stödets konsekvenser för den enskilda individen i ett mer 

långtgående perspektiv. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide: 

– Beskriv vad barn i behov av särskilt stöd i förskolan innebär för dig/er? 

– Hur upplever/ tänker du/ni kring dessa barn? 

– Berätta om barnets behov i verksamheten? Styrkor? 

– Hur planeras och förbereds stödinsatserna? Syfte? Ansvarsfördelning? 

– Förklara kring hur du/ ni använder det särskilda stödet? 

– Förklara ditt/ert arbetssätt för att stödja barnets behov? Vilket stöd ges för att stödja barnets 

behov? 

– Arbetar ni enskilt med barnet för att stödja dess behov? I så fall på vilket sätt? Var sker det? 

Hur ofta och när förekommer enskilt stöd? 

– Upplever du/ni att barnet alltid får det stöd den behöver i den dagliga verksamheten? Vilka 

möjligheter finns? Ev. hinder? 

– Görs det några anpassningar i förskolemiljön, i gruppen för att stödja barnets behov? 

– På vilket sätt följs barnets stödinsatser upp? Hur utvärderas de? 

  



 

Bilaga 2. 

Informationsbrev till pedagoger på förskolan 

Hej! 

Vi är två förskollärare som läser till specialpedagoger på Örebro universitet. Just nu skriver vi 

ett examensarbete tillsammans om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Våra 

förhoppningar är att den ska vara klar i juni månad-14. Vi kommer att tillsammans göra 8 

intervjuer med förskollärare i två kommuner. Studiens syfte är att belysa pedagogers synsätt 

kring arbetet med stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet. 

Det vore angeläget för oss om du ville delta i en intervju kring uppsatsens syfte. Vi vill 

poängtera att deltagandet ska vara frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Om du inte redan fått information av oss angående intervjun kommer du att bli muntligt 

kontaktad om tillvägagångssätt, plats, tid osv. För att du ska kunna förbereda dig inför 

intervjun kommer frågeställningarna att skickas i god tid innan. Intervjun kommer att ta ca 

30-45 minuter. Du kommer att vara anonym, alla intervjupersoner kommer att avidentifieras, 

inga namn, förskolor, kommuner kommer att röjas eller nämnas i studien. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan skrivas ner. Det som kommer fram i intervjuerna kommer 

bara att hanteras av oss och vi kommer att välja ut vissa för oss intressanta delar till studien. 

Intervjumaterialet kommer att förstöras direkt när examensarbetet är slutfört. Studien kommer 

att kunna läsas av lärare, studenter och andra. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Bodil Anttonen och Annika Werkmästar Angantyr 

Vid ev. frågor och funderingar ta kontakt med: 

bodil.anttonen@skolor.hagfors.se eller annikawerkmastar@yahoo.se 

mailto:bodil.anttonen@skolor.hagfors.se

