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Abstrakt 

De nationella styrdokumenten ställer krav på att förskolans verksamhet skall anpassas för alla 

barn utifrån deras behov och förutsättningar. Jag utgår från en sociokulturell teori där man 

betonar miljöns betydelse och att barnets utveckling sker i samverkan med andra. I 

föreliggande examensarbete redovisas en studie där syftet var att undersöka pedagogernas syn 

på arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt hur dessa barn inkluderas i förskolans 

verksamhet. Fem intervjuer genomfördes med pedagoger som hade erfarenhet av att arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

och resulterade i en huvudkategori ”Strävan efter delaktighet/inkludering” samt två 

underkategorier ”Anpassning av omgivnings- och miljöfaktorer” och ”Synen på barnet har 

betydelse”. Båda kategorierna bestod av flera olika koder. Konklusionen blev att många 

faktorer påverkade hur vistelsen i förskolan blir för ett barn i behov av särskilt stöd. Det 

framkom att resurspersonerna spelar en central roll i barnets inkludering i förskolans 

verksamhet. 

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, kommunikation, miljö. samarbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 
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INLEDNING 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) ska alla barn i förskolan utifrån deras behov och 

förutsättningar få goda möjligheter till utveckling. Förskolans uppdrag är att utforma den 

pedagogiska verksamheten så att alla barns behov blir tillgodosedda. Intresset för barn i behov av 

särskilt stöd växte sig allt starkare efter att jag läste en valbar kurs i specialpedagogik under min 

utbildning och jag har personliga erfarenheter som också skapat mitt intresse över dessa frågor.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fanns det pedagoger som ansåg att de inte 

hade tillräckligt med specialpedagogisk kunskap för att möta barn i behov av särskilt stöd. 

Som blivande förskollärare ville jag fördjupa mina kunskaper i specialpedagogik för att få bättre 

beredskap att möta varje enskilt barn utifrån deras specifika behov och förutsättningar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd samt hur dessa barn inkluderas i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar 

- Hur arbetar förskolans pedagoger med barn i behov av särskilt stöd? 

- Hur inkluderas barn i behov av särskilt stöd i verksamheten? 

- Hur är förskolans miljö anpassad för  barn i behov av särskilt stöd?  
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BAKGRUND 

Den här rubriken innefattar tidigare forskning kring personer med funktionshinder sett ur ett 

samhälls- och individperspektiv. Bakgrunden avhandlar styrdokumenten i förskolan, synen på 

barn i behov av särskilt stöd, inkludering/delaktighet, lekens betydelse, samverkan, 

kompetenskrav, stödinsatser och miljöns betydelse.  

 

Styrdokumenten 

Skollagen och läroplanen för förskolan är de nationella dokument som ska styra verksamheten 

i förskola och skola. Dessa dokument ställer krav på hur verksamheten i förskola och skola 

skall utformas för barn i behov av särskilt stöd. 

Enligt skollagen anges att barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

de behöver i skola och förskola. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) framgår att 

barn ska få detta stöd utformat med hänsyn till sina egna behov och förutsättningar så att de 

får goda utvecklingsmöjligheter. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet, vilket 

innebär att förskolan ska verka för att alla barns behov ska tillgodoses i förskolans 

verksamhet. I Skolverkets allmänna råd (2005) redovisas att kommunen enligt skollagen har 

skyldighet att genom uppsökande verksamhet erbjuda barn i behov av särskilt stöd plats i 

förskola och utifrån vad deras speciella behov kräver. Ledstjärnorna i läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 rev 2010) är lek, lärande, samspel, engagemang och delaktighet. 

Det etiska förhållningssättet betonas i skollagen och värdegrunden är ett centralt begrepp 

inom förskolans pedagogiska verksamhet där kraven på oss som medmänniska synliggörs. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) framgår att värdegrunden ska prägla 

verksamheten. Värdegrunden kommer till uttryck i våra handlingar gentemot andra 

människor. Omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten. De vuxnas förhållningssätt är viktigt eftersom barnen speglar sig i de vuxna. 

 

Forskning om funktionshinder 

Inom forskningsområdet kring funktionshinder finns det olika sätt att betrakta funktionshinder 

beroende på kontext och vilket perspektiv man utgår från. Forskningen om funktionshinder 

belyser både samhällets insatser och omgivningens attityder till funktionshinder. Vad gäller 

attityder och attitydpåverkan har det har gjorts studier där såväl lärare och blivande lärare har 

fått leva sig in i hur det är att vara rörelsehindrad, som exempel fick de prova på att vara 

rullstolsburna under en dag för att uppleva vad det innebär. Försöken som gick ut på att 

personerna fick en inblick i hur det är att ha ett rörelsehinder visade sig ha en positiv påverkan 

på pedagogernas attityder till barn med rörelsehinder (Rabe & Hill 2001). Barn med 

funktionshinder kan ha svårt att bli accepterade. Därför menar forskare att om man vill 

grundlägga en människosyn som stöder integrationstanken för funktionshindrade barn, är det 

viktigt att vara uppmärksam på den socialisation som pågår i yngre åldrar. Hur socialisationen 

kommer att gestalta sig beror på hur omgivningen förhåller sig till det funktionshindrade 

barnet. Det funktionshindrade barnet betraktas ofta utifrån vad det inte kan istället för på vad 

barnet kan (Rabe & Hill 2001).  
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Det finns forskning som visar att om man enbart tittar på den fysiska självvärderingen så 

pekar resultatet på att barnets självkänsla minskar vid ökad integreringsgrad. Rabe & Hill 

(2001) tolkar detta resultat, som att barn blir mer medvetna om sitt rörelsehinder när de är 

tillsammans med icke funktionshindrade barn. Rabe& Hill (2001) menar även att det är en 

viktig pedagogisk uppgift att hjälpa barnet till en mer positiv självbild utifrån en realistisk 

målbild. I motsats till de studier som Rabe & Hill (2001) redovisar, så beskriver Vernersson 

(2002) att de flesta pedagogerna idag möter elever/barn i en verksamhet där de accepteras och 

respekteras utifrån sina förutsättningar. För barn i behov av särskilt stöd betonas att det är 

viktigt för barnen att arbetslaget har en positiv attityd kring lärandebegreppet och ett tydligt 

förhållningssätt kring krav och struktur.  

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Definition kring begreppet barn med eller i behov av särskilt stöd har diskuterats flitigt genom 

åren. I Skolverkets rapport 270 (2005), redovisas att Socialstyrelsen har utvecklat begreppet 

barn med behov av särskilt stöd genom att byta ut ordet med mot bokstaven i, det vill säga. 

Barn i behov av särskilt stöd. Genom att byta ut ordet med mot i betonas att barnets problem 

inte behöver bero på barnets egenskaper utan kan var ett uttryck för förhållandet till den  

omgivande miljön. Vilka barn som kan komma ifråga om stöd kan hänga ihop med hur 

samhället i övrigt ser ut, vad man betraktar som normalt respektive avvikande. Det har i olika 

tider förts diskussioner om vad normen normalt innebär och om vad som är avvikelser från 

denna. Inom begreppet normalt kan det rymmas föreställningar om vad som är sunt, friskt och 

anpassat till samhället. Ett samhälle kan inte räkna med alla människor föds friska och utan 

brister. Forskarna menar att om samhället utvecklar en sådan norm, bör man istället betrakta 

samhället som handikappat (Rabe & Hill 2001). Rosenbaum och Gorter (2012) tar också upp 

begreppet normalitet och menar att vi bör tänka bort tanken att normalisera rörelser för barn 

med rörelsehinder och i stället fokusera på funktion, fitness, vänner, familj, framtid och att 

barnen ska ha roligt. 

I Skolverkets allmänna (2005) redogörs för att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte 

syftar på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling 

i förskolan. Några barn behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra barn behöver särskilt 

stöd under hela förskoletiden för att utvecklas. I en studie där personal i förskolan skulle 

definiera vilka barn som var i behov av särskilt stöd visade det sig att personalen ansåg att 

20% av barnen hade behov av extra stöd och bara 4% av dem hade identifierade 

funktionshinder som till exempel cerebral pares. Resten fanns i en gråzon utan tydliga 

diagnoser (Björck-Åkesson, 2009). Hellström (1993) uppmärksammar också de barn som 

faller utanför ramen (gråzonsbarn) där personalen känner behov av ytterligare kunskaper och 

vägledning.  

 

Inkludering 

Definition av begreppet inkludering diskuteras i olika sammanhang. Persson (2001) redogör 

för att begreppet inkludering myntades i USA under slutet av 1980-talet som ställer krav på 

skolan, utbildningsväsendet och samhället. Inkludering innebär att verksamheten ska anpassas 

så att alla barn får möjlighet att känna gemenskap och delaktighet och meningsfullhet. Ingen 
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ska behöva känna utanförskap. Brodin & Lindstrand (2009) betonar att delaktighet har en 

betydelse och pekar på skillnaden mellan att vara integrerad och inkluderad i en verksamhet. 

Forskaren menar att om ett barn är inkluderad i verksamheten då är det också fullt delaktig i 

förskolans aktiviteter och accepteras på samma villkor som andra barn.  

 

En grupp som också är viktig att uppmärksamma är barn i behov av särskilt stöd med ett annat 

kulturellt ursprung. Sjöberg (2007) redogör för de barn/elever som har funktionsnedsättning 

med utländsk bakgrund och framhåller vikten av att se och bemöta de utifrån kunskap, 

inlevelse, lyhördhet och respekt. Om barnet och föräldrarna inte kan det svenska språket 

tillräckligt bra, är det viktigt att de får stöd. De behöver ofta mer tid och hjälp med att tolka 

och förstå samhällets lagar och regler. Även Källstigen & Rivera & Özmen (1997) tar upp 

komplexiteten som olika kulturella bakgrunder och funktionshinder kan medföra. Det framgår 

att invandrarfamiljer som har barn med funktionshinder ofta har andra värderingar och normer 

än de som råder i det svenska samhället. Detta kan leda till kultur- och värderingskonflikter 

som kan vara problematiska att reda ut.  

 

Leken - ett pedagogiskt hjälpmedel 

Enligt läroplanen (Lpfö 98) är leken en viktig förutsättning för barns utveckling och lärande. 

Leken är grunden för barnets utveckling och lärande och därför är det viktigt att leken 

används som ett pedagogiskt verktyg i såväl hela barngruppen som för det enskilda barnets 

behov av särskilt stöd. Macintyre (2002) beskriver olika kompetenser som barn i behov av 

särskilt stöd utvecklar i lek och i sina relationer med andra barn och vuxna. Forskaren pekar 

på varför leken är särskilt viktig för dessa barn och på vikten av att ha aktiva miljöer som 

stimulerar barns utveckling. Det är genom leken som positiva processer för utveckling sätts 

igång och exempel ges på hur leken stimulerar barnets motoriska, intellektuella, emotionella 

och sociala utveckling och att den vuxnes stöd i leken är särskilt betydelsefull för barn i behov 

av särskilt stöd. Kinge (2000) menar också att leken är viktig för att kunna utveckla relationer 

till andra barn och delta på lika villkor i lek och social samvaro. Forskaren hävdar dock att en 

arbetsform som riktar sig mot en relation kan vara svår att mäta, men om den är pedagogiskt 

och sakligt förankrad kan den avspeglas i verksamheten.  

 

Samarbete/samverkan 

Aspman (2010) redovisar att personalens förhållningssätt och den empatiska förmågan har 

stor betydelse i interaktionen med föräldrar och barn. I läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 

2010) lyfts samverkan mellan förskola och hem fram som ett viktigt område. Samverkan är en 

viktig utgångspunkt för förskolans verksamhet som ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och 

respekt. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen. I samarbete med föräldrarna kan de stödja barnet i dess utveckling. 

Även Vernersson (2002) betonar att personalen är den viktigaste resursen i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Larsson-Swärd (1999) lyfter även fram betydelsen av samarbetet 

mellan personal och föräldrar och menar att det är viktigt att personalen är överens med 

föräldrarna så att de känner sig delaktiga i det åtgärdsprogram som ska utformats för deras 
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barn. I annat fall så riskeras det arbete som personalen lägger ner för deras barn inte att 

utvecklas i den riktning som avses.  

 

Kompetenskrav på personal  

Allmänna råd Skolverket (2005) betonar vikten av att personalen ska ha tillräcklig kompetens 

och kunskap för att tillhandahålla olika former av stöd som är anpassat till barns aktuella 

behov. Innebörden av att vara professionell ställer krav på både yttre och inre kompetens som 

innebär att vi måste ha kunskap och förstå barnets reaktioner och beteende och vårt eget sätt 

att reagera och fungera. Empati betraktas som ett av de viktigaste verktygen för att förstå och 

pekar på några viktiga faktorer, såsom bemötande och respekt, kunskap om det nära och 

ömsesidiga samspelet mellan sociala, psykiska och fysiologiska faktorer samt om 

kommunikation och interaktion och hur dessa påverkar människors hälsa och trivsel  

(Kinge 2005). 

 

Även Hellström (1993) lyfter fram betydelsen av att förskolans personal måste ha hög 

medvetenhet om förskolans mål och uppdrag, ha goda kunskaper i utvecklingspsykologi och 

förstå varje barns utvecklingsmässiga förutsättningar. Sjöberg (2007) menar att arbetet som 

professionell pedagog innebär att man ständigt gör etiska ställningstaganden och anser vidare 

att det krävs ett långsiktigt arbete med samhällets värdegrund. Enligt barnkonventionen har 

alla barn rätt till utbildning oavsett vilket behov av stöd barnet är i behov av. Larsson-Swärd 

(1999) betonar att det är viktigt att personalen är uppmärksam och kan se och förstå när ett 

barn behöver särskilt stöd och menar att det är med hjälp av observationer, intervjuer och 

dagboksanteckningar som personalen kan upptäcka detta som ger underlag för upprättande av 

åtgärdsprogram.  

 

Rabe & Hill (2001) redogör för att flera lärare beskriver osäkerhet eller ängslan inför att ta 

emot barn i behov av särskilt stöd i sin skola. Även Asmervik & Ogden & Rygvold (1999) 

menar att personal kan känna ångest och ängslan inför mötet med det funktionshindrade 

barnet eftersom det kan visa något som är okänt eller obekant för personalen. Atterström & 

Persson (2000) hävdar att specialpedagogiska kunskaper behöver ökas hos pedagogerna och 

anser att det är väsentligt att lärarutbildningen utbildar pedagoger med kunskap i 

specialpedagogik. 

 

Stödinsatser 

För att kommuner ska bevilja stödinsatser utgår de vanligtvis från den medicinska 

vetenskapen och kräver medicinska diagnoser. Skolverket (2005) riktar kritik mot att 

kommunerna kräver medicinska diagnoser eller utlåtanden för att stödinsatser ska komma till 

stånd. Det borde vara den som står närmast verksamheten och deras bedömning av behovet av 

särskilt stöd, som bör väga tyngst när kommunen fattar beslut om stödresurser. En viktig 

princip som gäller i förskolan är att barn i behov av särskilt stöd ska tillgodoses i den 

ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar. Stödet kan vara i form av konsultation 

inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området. Skolverket (2005) 

Vilka insatser som ska göras i förskolans verksamhet ska alltid kommuniceras tillsammans 
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med barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Personalen ska också fortlöpande utvärdera om 

resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om de insatser som gjorts har 

varit relevanta.  

 

Det finns olika stödinsatser som kan göras för att underlätta vardagen för barn som är 

funktionshindrade. Habilitering är en stödform. Socialstyrelsen (2008) redovisar att medicinsk 

behandling inte räcker till för att hjälpa funktionshindrade att leva ett ”normalt” liv. Nu finns 

det en bredare syn på habilitering med betoning från patientens kropp och dess brister till 

samhällets ansvar och syn.  

Stockholms läns landsting har gett ut ”En skrift om etik i habiliteringsarbetet” 

(http://http://www.sll.se) I skriften framgår att habiliteringsarbetet handlar mycket om etik 

och värderingar där den gemensamma värdegrunden ska finnas med som en röd tråd. 

Värdegrunden går hand i hand med FN:s regler om delaktighet och jämlikhet för människor 

med funktionshinder samt FN:s stadgar om mänskliga rättigheter som innebär att alla 

människor är lika i värde och rättigheter. I barnkonventionen påtalas att ett barn med 

funktionshinder ska ha rätt till ett liv som ger barnet möjlighet att vara delaktig i samhället 

(http://unicef.se/barnkonventionen) 

Miljöns betydelse 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori sker barns utveckling i ett kontextuellt sammanhang 

med den omgivande miljön (Säljö 2010). Miljön ska vara anpassad efter barnet för att den ska 

vara inbjudande till lek och samspel.(Strandberg 2006) Sociokulturella perspektivet pekar på 

att kunskap byggs upp genom samarbete i en kontext och inte genom individuella processer. 

(Dyste 2003) 

Skolverket rapport 270 (2005) redovisar att från att ha sett en funktionsnedsättning som en 

begränsning av en individs förmåga kan man istället identifiera hinder i den omgivande 

miljön. Hinder kan vara i form av trappor som skapar handikapp i relation till barnets behov 

medan tillgång till en hiss skulle innebära att inget hinder finns. På samma sätt kan vi också 

resonera om andra svårigheter i barnets funktionsförmåga. I allmänna råd (Skolverket 2005) 

redovisas att barns behov av särskilt stöd ofta är relaterat till den miljö de vistas i, vilket 

betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Björklid (2005) 

aktualiserar den fysiska miljön som en viktig faktor när det gäller kvaliteten i barnomsorgen. 

Hon betonar att det är viktigt att miljön kan förändras på ett flexibelt sätt utifrån situation. 

Ibragimova (2009) beskriver den internationella klassificeringen av Funktionshinder och 

Hälsa för barn (ICF-CY), en modell som kan vara användbar för att beskriva hur barn i behov 

av särskilt stöd fungerar i aktiviteter i förskolan. ICF-CY har utvecklats av 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) och fokuserar på barns och ungdomars delaktighet i 

olika vardagliga situationer i stället för att bara ta hänsyn till diagnosen. Liksom Björklid 

(2005) betonar ICF-CY miljöfaktorernas betydelse. ICF bygger på en kombination av två 

synsätt, det medicinska och det sociala (Skogman, 2004). Det medicinska synsättet ser 

funktionsnedsättningen som ett problem till följd av sjukdom eller skada, medan ett 

socialt/kontextuellt synsätt blir det omvända, d.v.s. att miljön ses som är problemet i 
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förhållande till funktionshindret. Jakobsson & Nilsson (2011) lyfter betydelsen av att det idag 

finns internationella styrdokument kring barn i behov av särskilt stöd som ger en bredare syn 

på funktionshinder och som interagerar med omgivningsfaktorer. Även Skogman (2004) 

beskriver i sin avhandling den miljörelaterade synen på funktionshinder. Forskaren menar att 

det numera är officiellt vedertaget och att ett funktionshinder betraktas som förhållande 

mellan person och en persons kontext. 

ICF-CY består av olika komponenter; kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktivitet och 

delaktighet. Barnets funktionstillstånd interagerar i ett samspel mellan omgivnings- och 

personfaktorer. Om en komponent förändras, så påverkas en eller flera av dessa komponenter 

(Figur 1). ICF det går från det enkla till det mer komplexa som exempelvis lärande och 

tillämpning av kunskap, rutiner och krav, kommunikation, förflyttning, personlig, vård, 

hemliv, mellanmänskliga relationer och interaktioner samt socialt och medborgerligt liv 

(Ibragimova, 2009).  

 

figur 1. Illustration av interaktionen mellan de olika komponenterna. Hjälpmedelsinstitutet 

(2004)  

 

METOD 

För att få så heltäckande svar som möjligt på mina intervjufrågor, har jag valt att göra en 

intervjustudie som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman 

2004). Studien baseras på intervjuer med fem pedagoger från fem förskolor. Walen (1996) 

anser att kvalitativa aspekter i större utsträckning berör alla forskningsområden som berör 

praktisk verksamhet. 

 

Urval 

För att få tag på deltagare till studien tog jag kontakt med två kommuner med en förfrågan 

efter lämpliga förskolor som jag kunde kontakta och göra min intervjustudie på. Kriterierna 

för att delta var att personen arbetade inom förskolan och hade erfarenhet av att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd. Efter att ha fått uppgifter på förskolor med personal som 
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uppfyllde kriterierna ringde jag upp de föreslagna förskolorna. Personerna fick information 

om studien och dess syfte samt att studien är en del i min utbildning.  

Personal från två av förskolorna var intresserade av att besvara mina frågor via mail medan 

personal från tre förskolor deltog i telefonintervju. Personerna som valde att delta fick både 

muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. (Se bilaga 1). 

 

Datainsamling 

En strukturerad intervju med förutbestämda frågor (Se bilaga 2) som relaterats till syftet 

utfördes. Frågorna var utformade så att jag skulle få mer utvecklade och djupare svar än om 

jag skulle ha använt mig av en enkät med fasta svarsalternativ. Patel & Davidsson (1991) 

anser att kvalitativa studier ger djupare kunskap än den som fås vid kvantitativa metoder. 

Trost (1997) betonar att det är viktigt att intervjun sker i en lugn miljö utan störande ljud. 

Deltagarna hade möjlighet att sitta i ett arbetsrum/personalrum när telefonintervjuerna 

genomfördes. Genom att sitta ostört kunde personalen slappna av och prata mer obehindrat 

kring frågorna under själva intervjusituationen. I händelse av att svaren var otydliga kunde jag 

vid behov ställa uppföljningsfrågor som t.ex. Hur menade du? Kan du utveckla vidare? 

Intervjuerna spelades in på band för att jag efter intervjun skulle kunna lyssna på inspelningar 

och reflektera över om det var något som jag behövde förbättra inför nästa intervju. Trost 

(1997) menar att genom att lyssna på bandade intervjuer kan man förbättra sina färdigheter 

som intervjuare.  

 

Analys av data 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och analyserades enligt med en kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman 2004). Första steget i analysen bestod av att lyssna på 

bandinspelningarna och transkribera dessa ordagrant. Alla intervjutexter lästes noggrant och 

den utskrivna texten utgjorde själva analysenheten. Därefter delades texten in i 

meningsbärande enheter, där ord och meningar utgjorde grunden för analysen. Efter detta så 

kondenserades meningsenheterna, med syfte att korta ned texten och bevara det centrala i 

innehållet. Därefter kodades de kondenserande meningsenheterna (Tabell 1). En kod 

beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll (Graneheim& Lundman 2004). För att öka 

studiens trovärdighet har jag genom hela analysprocessen gått genom hela intervjutexten 

reflekterat över och analyserat texten i relation till studiens syfte. Den cirkulära processen har 

ökat trovärdigheten och själva arbetsprocessen har säkerställt att viktig information inte har 

förlorats. (Graneheim & Lundman 2004). 
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Tabell 1.  Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori från 

innehållsanalysen med personal i förskolan. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Kategori 

Jag har inte fått gå på någon 

speciell utveckling. Jag får lära 

mig när jag följer med på 

habiliteringen så han 

arbetsterapeuterna lära mig hur 

jag ska träna rätt eller göra i 

olika situationer. Men jag har 

aldrig gått någon extra kurs 

eller föreläsningar.  

Resurspersonal får lära sig 

via personal från 

habiliteringen. 

Vikten av utbildning Synen på 

barnet har 

betydelse 

 

 

Etiska överväganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 

viktiga principer att ta hänsyn till vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet,2002). Trost (1997) menar att man redan vid första kontakten skall 

informera om att det man talar om vid intervjutillfället betraktas som konfidentiellt. De etiska 

kraven har jag försökt beakta genom att informera deltagarna både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte hur materialet skulle behandlas. De deltagande pedagogerna blev också 

informerade om var studien kommer att presenteras och att de har möjlighet att ta del av 

resultat i den färdiga studien. I informationsbrevet till berörda pedagoger framgick studiens 

syfte och att intervjuerna skulle behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde ta del av 

dem. Det framgick att resultaten skulle presenterades på ett sådant sätt att ingen kan veta vem 

och hur någon enskild person har svarat. Ett sätt att säkerställa anonymiteten var att inte 

skriva ner förskolornas och de deltagande personernas namn vid transkriberingen. Det 

framgick att allt intervjumaterial skulle förvaras i en dator som är lösenords skyddad så att 

obehöriga inte kunde ta del av materialet. Deltagarna informerades även om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges till detta. 

 

RESULTAT 

Intervju texten har analyserats i relation till studiens syfte och analysen resulterade i en 

huvudkategori; Strävan efter delaktighet/inkludering och två kategorier ”Anpassning av 

omgivningsfaktorer” och ”Synen på barnet har betydelse” (Tabell 2). Resultatet kommer att 

illustreras med olika citat som hör ihop med respektive kod 
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Tabell 2.  Illustration av resultatet 

Huvudkategori: Strävan efter delaktighet/inkludering 

Kategori Kod 

Anpassning av omgivningsfaktorer  Resurspersonal som stöd  

 Anpassning av miljö  

 Samarbete mellan de olika aktörerna  

Synen på barnet har betydelse  Alla barns lika värde 

 Kommunikationens betydelse  

 Kunskap ger ökad förståelse  

 

Anpassning av omgivningsfaktorer  

Deltagarna i min studie var samstämmiga om att omgivnings- och miljöfaktorer är särskilt 

viktiga för barn i behov av särskilt stöd. För att förskolan ska kunna tillgodose alla barns olika 

behov kan förskolan ansöka om extra resurser hos kommunen.  Kommunen bedömer och 

fattar beslut om vilket bidrag som skall ges för att stödja barn i behov av särskilt stöd. Vilka 

stödinsatser som behövs fattas utifrån barnets specifika behov. Kategorin bestod av koderna 

resurspersonal som stöd, anpassning av miljö och samarbete mellan de olika aktörerna. 

Resurspersonal som stöd  

De förskolor som deltog i min undersökning fick årligen, till sin hemkommun, ansöka om 

bidrag för resursperson. Förskolorna tyckte att resurspersonalen var till stor hjälp för att stödja 

barn i behov av särskilt stöd så att de kan bli delaktiga i förskolans verksamhet utifrån sina 

behov och förutsättningar. Illustreras med följande citat; 

”Utifrån barnets bedömda behov får vi ett visst antal resurstimmar i veckan eller ned 

skrivning av barnantalet i gruppen som beviljats av kommunen. Ansökan om bidrag för barn i 

behov av särskilt stöd måste vi göra om varje år”. 

”Vi ansöker om bidrag till kommunen om resurspersonal som kommunen sedan ska göra 

bedömning om barnet får eller inte och detta måste göras varje år”. 

En av pedagogerna som deltog arbetade på en förskola i en liten kommun där det var svårt att 

få tag i extra personal. Det medförde att en av personalen fick gå över till att bli en 

resurspersonal och själv lära sig hur man skulle stödja barnets behov genom att inhämta 

information från föräldrarna och att följa med till habiliteringen för att få råd och tips. Illustreras med 

följande citat; 

”Vi får ansöka till kommunen om bidrag för resurspersonal. Eftersom vi är en sådan väldigt 

liten kommun så finns det inte många personer som kan komma in som en extra resurs. Utan 

vi fick ta en ur vår personal som fick gå in som resursperson.”  
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I två kommuner fanns resursteam som bestod av psykologer och specialpedagoger som 

fungerade som handledare för personalen i förskolan. Där ingick även personal från 

habiliteringen som kunde bidra med konkreta råd och tips.  

 

”När förskolan upptäcker att något barn eller grupp inte fungerar i verksamheten diskuteras 

detta först i personalgruppen som sedan bestämmer om de behöver ta hjälp från 

resursteamet”.  

 

De intervjuade tyckte att alla barn, oavsett behov, hade rätt att känna delaktighet och kunna 

växla mellan olika aktiviteter under dagen i förskolan. Resurspersonalen sågs som en stor 

hjälp för att stödja barn i behov av särskilt stöd för att de ska bli delaktig i förskolans 

verksamhet utifrån sina egna behov och förutsättningar. Illustreras med följande citat; 

”Genom att resurspersonal är tillgänglig så kan barnet få hjälp under dagen med 

förflyttningar mellan olika aktiviteter och känna sig delaktig i förskolans verksamhet”.  

 

”Barnet är deltagande på sina egna villkor genom den resurspersonal som finns till hands”.  

Anpassning av miljö  

De förskolor som deltog i min studie värnade om miljöns betydelse för barns delaktighet. Det 

framkom i intervjuerna att förskolans miljö ska vara utformad så att den utvecklar barns 

nyfikenhet och lärande och oavsett barns behov så ska miljön anpassas så att barnet blir 

delaktigt. Miljön ska vara tillgänglig, inspirerande och inbjudande för alla barn. De ska kunna 

leka och uppleva saker oavsett vilket behov de har. Av studien framgick att några av de 

intervjuade pedagogerna inte var nöjda med hur deras miljö var anpassad för barn i behov av 

särskilt stöd. Illustreras med följande citat; 

 

”Miljön är dåligt anpassad. Men genom att habiliteringen bidragit med olika hjälpmedel så 

blir det lättare för barnet att komma i samma nivå som de andra barnen. Barnets delaktig i 

verksamheten blir synligt eftersom habiliteringen har sponsrat med olika hjälpmedel som gör 

det lättare att delta i de olika aktiviteterna”. 

”Verksamheten är inte anpassad efter barnets behov. Det är trånga utrymmen och höga bord. 

Men kommunen har bidragit med en hylla efter barnets nivå”. 

Samarbete mellan de olika aktörerna  

I intervjun framkom att samarbetet mellan olika aktörer (föräldrar, personal, resurspersonal 

och habilitering) ger förutsättningar för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

behov och förutsättningar. För att vara det positiva stöd som barnet behöver sågs personals 

förmåga att förstå och samspela med olika aktörer särskilt viktiga. Det ansågs viktigt att som 

barn får känna glädje över att göra framsteg, övervinna sina svårigheter och uppleva 

delaktighet. Följande citat redovisar intervjupersonernas svar; 

 

”Samarbetet sker med olika aktörer som resulterar i hur vi kommer att arbeta med barnets 

särskilda behov”. 
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”Det är föräldrarna som kontaktar oss och berättar om barnets handikapp och vilka behov 

som behövs. efter att det bestämt att barnet ska gå hos oss så bokas ett möta med aktuell 

läkare, habilitering, kommun och föräldrar och resurspersonal för att få mer fakta och se vad 

som behövs anpassas”. 

 

Synen på barnet har betydelse 

Alla deltagare i min studie var eniga om att alla barn har lika värde och att de ska få utvecklas 

efter sina behov. Det poängterades även att pedagogen hade en viktig uppgift med att vara en 

förebild för barnen. Kategorin byggdes upp av följande koder: Alla barns lika värde, 

kommunikationens betydelse samt kunskap ger ökad förståelse. 

Alla barns lika värde 

Av deltagarna från de olika förskolorna i studien var eniga om att det var viktigt vilken 

människosyn man hade och att alla barn hade lika värde och skulle få utvecklas efter sina 

behov. De påpekade vikten av ett bra bemötande mellan barn och föräldrarna och pedagoger 

för att skapa ett bra samarbete viket ansågs viktigt för barnets utveckling. De poängterade 

även vikten med utbildning. Följande citat illustrerar resultatet; 

”Alla barn har samma värde alla ska bli respekterade för de som den är. Alla ska få 

möjlighet till samma utveckling oavsett om man har ett handikapp eller inte”. 

Kommunikationens betydelse 

Pedagogerna var eniga om att ett bra bemötande till föräldrar och barn var viktiga för att 

skapa förtroende. Pedagogerna menade att förtroende kunde resultera i ett bra samarbete som 

är viktigt för barnets utveckling. För den förskolepersonal som jag intervjuade var det 

vanligast att ha föräldrasamtal två gånger under året, hösttermin och vårtermin. Men om 

föräldrarna ansåg att de behövdes flera föräldrasamtal så planerades ytligare möten in.  De 

kommunicera även varje vecka via e-post för de föräldrar som hade önskemål om detta. 

Ibland skrev resurspersonalen även ett brev om allt som hänt under veckan det kunde exempel 

handla om barnets utveckling, lekkompisar, eller vad barnet hade gjort. Den vardagliga 

kontakten i samband med lämning och hämtning av barnet var den vanligaste formen. 

Följande citat illustrerar detta.  

”för att få så bra kommunikation så möjligt med föräldrarna har vi en daglig kontakt när de 

lämnar och hämtar barnet, vi har även kontakt via e-post där vi går igenom utveckling, och 

har föräldrar samtal två gånger per år. men önskar föräldrarna oftare så fixar vi det”. 

 

Kunskap ger ökad förståelse 

Deltagarna var eniga om att det var viktigt med fortbildning. En av pedagogerna berättade att 

hon inte fått någon speciell utbildning. Den utbildning som getts har skett via habilitering som 

gav tips och råd. Pedagoger från två förskolor berättade att kommunen arbetar för att höja de 

anställdas kompetens och beskriver att det har varit utbildningsdagar och kurser kring temat 

Barn i behov av särskilt stöd. Utbildningen innefattar kunskap kring olika diagnoser för barn i 

behov av särskilt stöd. Utbildningens mål var att man som pedagog skulle bli mer trygg i sin 
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pedagogiska roll i mötet med barn och föräldrar. Det framgick även att det ingick handledning 

i hur man skulle upprätta åtgärdsprogram och hur man skriver och genomför programmet.  

På tre förskolor har det även förekommit kvällsföreläsningar om ”Lyssnandets pedagogik” 

som är ett pedagogiskt verktyg för ömsesidigt informationsutbyte. Där har de diskuterat och 

delat med sig av sina erfarenheter för att kunna utveckla arbetet kring dessa barn. 

Följande citat illustrerar de intervjuades svar. 

 

”Jag har inte fått gå på någon speciell utbildning. Jag får lära mig när jag följer med på 

habiliteringen så hans arbetsterapeuter lära mig hur jag ska träna rätt eller göra i olika 

situationer. Men jag har aldrig gått någon extra kurs eller föreläsningar, kastades in snabbt”. 

”Som resurspersonal så får man tillgång till att gå på utbildningsdagar och kurser t.ex. TAK, 

bilder som språk”. 

”Vi får gå på kurser och föreläsningar men bara det är något som behövs. Men 

resurspersonalen får gå på kurser eller föreläsningar 2 gånger per år”. 

 

DISKUSSION  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd samt hur dessa barn inkluderas i verksamheten i förskolan. Diskussionen delas 

upp i delarna metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

METODDISKUSSION  

Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie med förutbestämda frågor relaterade till studiens 

syfte som enligt Patel & Davidsson (1991) ger djupare kunskaper. Den litteratur som jag har 

valt att läsa har fördjupat mina kunskaper inom området kring barn i behov av särskilt stöd. 

Inklusionskravet för att delta i studien var att deltagarna skulle ha erfarenhet av att arbeta med 

barn behov av särskilt stöd. När jag kontaktade de av kommunen förslagna förskolor, visade 

det sig att personerna inte hade möjlighet till någon personlig intervju pågrund av tidsbrist. 

Men de erbjöd sig istället att besvara frågorna per telefon eller mejl.  

Att jag hade svårigheter med att få göra personliga intervjuer på förskolorna var en svaghet i 

studien. Personliga intervjuer på plats hade troligtvis gett mig fylligare intervjusvar. Min 

bristande erfarenhet som intervjuare var också en svaghet. Jag skulle kanske ha gjort några 

pilotintervjuer innan för att känna mig säkrare i intervjusituationen. Intervjutexterna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Jag har inte 

någon tidigare erfarenhet av analysmodellen, vilket gjorde att jag hade regelbunden kontakt 

med min handledare via telefon, e-post och personliga möten. Min bristande erfarenhet kan 

ses som en svaghet i studien men jag har bollat resultatet och reflekterat över analysen med 

min handledare genom hela processen. Styrkan i studien var att jag som intervjuare var 

engagerad och ville veta hur de olika förskolorna arbetade. Jag fick bra kontakt med intervju 
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personerna, i de fall som intervjuerna skedde via telefon. Jag upplevde också att alla deltagare 

var positiva till att någon utifrån visade intresserade för att ta del av deras pedagogiska arbete.  

Analysen av det insamlade intervjumaterialet diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Anpassning av omgivningsfaktorer  

Resurspersonal som stöd  

Utifrån mina intervjutexter så utläses att berörda förskolor ansöker årligen om bidrag för 

resursperson i syfte att stödja barn i behov av särskilt stöd för att inkludera barnet i 

verksamheten. Inkludering innebär att verksamheten ska anpassas så att alla barn får 

möjlighet att känna gemenskap och delaktighet och meningsfullhet (Persson 2001).  

Även (Sandberg 2009) understryker vikten av att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i 

förskolans aktiviteter på samma villkor som andra barn. Vernersson (2002) belyser begreppet 

inkludering och pekar på betydelsen av personalens förhållningssätt. Vikten av att personalen 

skapar ett tillåtande gruppklimat där barnen utvecklar olika kommunikations- och 

uttrycksmöjligheter 

 

I en av mina intervjuer framkom att det kunde bli problematiskt med rekrytering av 

resurspersonal med anledning av personalbrist i kommunen. Resurspersonen i denna kommun 

ordnades genom att en ur den ordinarie personalen på förskolan fick uppgiften att träda in som 

resurspersonal. Det visade sig också att den personalen fick lära sig själv hur man skulle 

stödja barnets behov via den information som gavs från föräldrarna och genom att följa med 

till habiliteringen för information och rådgivning. I intervjuerna framgick att resurspersonerna 

var till stor hjälp för att stödja barn i behov av särskilt stöd och hjälpa barnet med 

förflyttningar mellan olika aktiviteter. På så sätt kan barnet känna sig delaktig och delta på 

sina egna villkor i förskolans verksamhet  

Resurspersonerna har en viktig funktion när det gäller att inkludera barnet i verksamheten. 

För ett livslångt lärande är det viktigt att som pedagog vara lyhörd för olika inlärningsstilar 

och ha en positiv inställning till barns olika sätt att förstå och lära. För barn i behov av särskilt 

stöd är det särskilt viktigt att arbetslaget har en positiv attityd kring lärandebegreppet och har 

ett tydligt förhållningssätt kring krav och struktur (Vernersson 2002).   

 

Anpassning av miljö  

De förskolor som deltog i min studie ansåg att den fysiska miljön var dåligt anpassad för barn 

i behov av stöd. Personalen menar att det ska vara en självklarhet att förskolans miljö ska vara 

utformad så att den tar tillvara på och utvecklar barns nyfikenhet och lärande oavsett barns 

behov. För att barnet ska bli delaktig måste den fysiska miljön anpassas för alla barn oavsett 

behov. Björklid (2005) betonar att det är viktigt att miljön kan förändras på ett flexibelt sätt 

utifrån situation och beskriver att den fysiska miljön är en viktig faktor när det gäller 

kvaliteten i barnomsorgen, såväl internationellt som nationellt. Det är också viktigt anser jag, 

förutom betydelsen av den fysiska miljön, att det finns en socio kommunikativ miljö för barn i 



15 
 

 
 

behov av särskilt stöd så att det skapas förutsättningar för delaktighet. Utifrån Vygotskijs 

sociokulturella teori så sker barns utveckling i ett kontextuellt sammanhang med den 

omgivande miljön (Säljö 2010). Även Skogman (2004) pekar på miljöns betydelse i relation 

till barnets funktionshinder. 

 

För att öka tillgängligheten i den fysiska miljön kan habiliteringen bidra med olika hjälpmedel 

för att underlätta vardagen för barn med funktionsnedsättningar. Den omgivande miljön har 

stor betydelse för barnets förutsättningar att bli delaktig och inkluderas i förskolans 

verksamhet. Skolverket (2005) menar att istället för att se individens begränsningar ska man 

se möjligheter och identifiera hinder i den omgivande miljön. Exempel ges på att ett 

rullstolsburet barn inte kan förflytta sig via trappor från ett våningsplan till ett annat p.g.a. att 

det inte finns tillgång på hiss. Hindret är trappor, medan tillgången till en hiss i byggnaden 

skulle medföra att det inte varit något problem med förflyttning. Barn utvecklas och skaffar 

sig kunskap i interaktion, där kontexten har stor betydelse (Säljö 2010). 

Studier har visat att leken är särskilt viktig för barn i behov av särskilt stöd och betydelsen av 

aktiva miljöer som stimulerar barns utveckling. Miljöerna ska inbjuda barnen till lek eftersom 

det är genom leken som positiva processer för barnets utveckling sätts igång. Leken 

stimulerar såväl barnets motoriska, intellektuella, emotionella som sociala utveckling och är 

särskilt betydelsefull för barn i behov av särskilt stöd (Macintyre, 2002).  

 

Samarbete mellan de olika aktörerna  

I min intervjustudie framkom att samarbetet mellan olika aktörer är mycket viktigt för att 

kunna planera verksamheten utifrån barnets olika och specifika behov. Enligt läroplanen för 

förskolan ( Lpfö 98 rev 2010) är samverkan en viktig utgångspunkt för förskolans verksamhet 

som ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. I samarbete med föräldrarna kan 

personalen stödja barn i behov av särskilt stöd i deras utveckling. Det är viktigt att 

personalens arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Deras 

förhållningssätt och empatiska förmåga är av stor vikt för att förtroendefulla relationer ska 

skapas.  

 

Synen på barnet har betydelse 

Alla barns lika värde 

Synen på barn i behov av särskilt stöd påverkar hur barnen kommer att trivas och utvecklas 

och på förskolan. Samtliga personer som intervjuades var eniga om att alla barn har lika värde 

och relaterade till samhällets värdegrund. Barn i behov av särskilt stöd ska bli behandlade 

precis som alla andra barn. De ska få rätten att utvecklas efter deras förutsättningar som 

innebär att alla barn ska bli respekterade för den de är och få positiva utvecklingsmöjligheter 

oavsett behov. Av intervjuerna framgick att ingen av de berörda förskolorna hade för tillfälligt 

inte några barn med annat kulturellt ursprung, men de var medvetna om att detta ställer 

särskilt höga krav på förskolan att anpassa verksamheten och förstå de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. De vuxnas förhållningssätt påverkar barn och det är viktigt att de vuxna är 

goda förebilder för barnen och att de i konkret handling visar vad demokratibegreppet 

innebär. Rabe & Hill (2001) menar att integrationsbegreppet har en ideologisk botten som är 

en del i den samhälleliga strävan om en fördjupad demokrati. Enligt läroplanen (Lpfö 98 rev 
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2010) framgår att ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 

jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten”(s. 5). 

 

Kommunikationens betydelse 

Det kan uppstå konflikter mellan föräldrar och förskolan, eftersom förskolan och hemmet 

arbetar på olika villkor. Förskolan arbetar för att alla barn ska delta på lika villkor. Medan i 

hemmet sker ofta särbehandlingar av barnen vilket gör att det skapas en krock. Men 

intervjupersonerna var även eniga om att det bra bemötande mot föräldrar och barn skapar ett 

bra förtroende som resulterar i ett bra samarbete. Kommunikation och empati är viktiga 

verktyg för att förstå och få ett utvecklande samarbete. Kinge (2000) pekar på några viktiga 

faktorer, såsom bemötande och respekt, om det nära och ömsesidiga samspelet mellan sociala, 

psykiska och fysiologiska faktorer samt hur interaktion påverkar människors hälsa och trivsel. 

Av intervjuerna framgick att det är viktigt att föräldrarna har förtroende för personalen som de 

lämnar sitt barn till under dagarna. Larsson-Swärd (1999) lyfter betydelsen av samarbetet 

mellan personal och föräldrar och menar att det är viktigt att de är överens och att föräldrarna 

känner sig delaktiga i förskolans verksamhet.  

 

Kunskap ger ökad förståelse 

Samtliga intervjuade personer betonade att personalen skulle ha tillräcklig kunskap och 

kompetens kring barn i behov av särskilt stöd. De framkom att personalen får gå på kortare 

föreläsningar, endagars utbildning och seminarier. Det förekommer också olika former för 

diskussioner med möjlighet till att diskutera aktuella frågor, artiklar, aktuella böcker inom 

området. Utbildningar kan ske såväl internt som externt. Ibland hjälper även habiliteringen till 

med kortare informationsdagar. Allmänna råd Skolverket (2005) understryker betydelsen av 

att personalen ska ha tillräcklig kompetens och kunskap för att tillhandahålla olika former av 

stöd som är anpassat till barns aktuella behov. Även Hellström (1993) lyfter fram betydelsen 

av att förskolans personal måste ha hög medvetenhet om förskolans mål och uppdrag, ha goda 

kunskaper i utvecklingspsykologi och förstå varje barns utvecklingsmässiga förutsättningar. 
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Slutsatser 

Jag har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom jag anser att det alltid är ett samspel 

mellan barnet och omgivningen som barnet befinner sig i. Syftet var att se hur pedagoger 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd och hur dessa barn inkluderas i verksamheten. 

Studien visar att det finns en positiv inställning bland förskolans pedagoger att arbeta för att 

dessa barn ska få utvecklas efter sina förutsättningar, bli respekterade för den de är och få 

positiva utvecklingsmöjligheter. Svaret på frågan hur de arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd är att genom samarbete med olika aktörer arbeta för att tillgodose barnens särskilda 

behov. Pedagogerna anser att dessa barn ska kunna delta (inkluderas) på lika villkor som 

övriga barn. Däremot är pedagogerna inte nöjda med den fysiska miljöns utformning med 

hänsyn till barns olika behov.  

 

 

Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att få en större studie som omfattar flera kommuner och jämföra 

likheter och skillnader kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det skulle också vara 

intressant att få utökade kunskaper om ICF-CY modellen. Jag kom i kontakt med modellen 

när jag läste boken Med sikte på förskolan som hade ett kapitel om klassifikationen och blev 

därmed intresserad av den. Det skulle även vara intressant att observera barn och deras 

delaktighet i lek samt att intervjua barn och föräldrar om deras syn på delaktigheten i 

förskolan. 
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Bilaga 1 

Skriftlig information till personal i förskolan 

Under höstterminen 2013 gör jag mitt examensarbete på förskollärarutbildningen som handlar 

om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Med denna studie vill jag undersöka hur personal 

i förskolan arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Jag vänder mig till dig som arbetar inom 

förskolan i Stockholmsområdet och har erfarenhet inom området. 

Intervjun kommer att genomföras på den förskola där du arbetar om du inte har andra 

önskemål och beräknas ta ungefär 30 minuter. Intervjun spelas in på band och analyseras 

därefter av mig tillsammans med min handledare.  

Som deltagare garanteras du att dina svar kommer att behandlas så att inte obehörig kan ta del 

av dem. Resultaten kommer att presenteras så att ingen kommer att veta hur just du har svarat.  

Allt intervjumaterial kommer att förvaras i en dator som är lösenordsskyddad. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge skäl till detta.  

Intervjun med dig och ytterligare 4 personer kommer att vara en del i mitt examensarbete på 

förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet.  

Om du vill ha mer information om studien kan du kontakta mig eller min handledare 

Paulina Strömberg, 

Student på förskollärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet 

Telefon:070-3346701 

Handledare: 

Birgitta Nordström, FoU, Norrbottens Läns Landsting samt Luleå Tekniska Universitet 

Telefon: 076-1001539 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagogerna  

 

1. Vilket stöd får ni för att kunna möta barn i behov av stöd och deras föräldrar?( kommunen, 

habiliteringen) 

 

2. Hur ser du på barn med i behov av särskilt stöd? 

 

3. Hur förbereds ni inför mottagandet av barn i behov av särskilt stöd? 

  

4. Hur sker samarbetet mellan föräldrar, resurspersonal och habilitering? 

 

5. Hur är miljön anpassad utifrån barnen specifika behov ? 

  

6. Beskriv hur ni tillgodoser det enskilda barnets behov? 

 

7. Hur gör ni för att främja barnets delaktighet/ inkludering?   

 

8. Hur arbetar ni för att hela barngruppen ska fungera och få utbyte av varandra? 

 

9. Beskriv hur du ser på betydelsen av bemötandet av barnet och barnets föräldrar/ 

vårdnadshavare?  

 

10. Hur ser möjligheten till kompetensutvecklingen ut?  


