
“Om barn ska behandlas rättvist måste de 

behandlas olika.” 

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan
- En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om hur förskolan

anpassas för barn i behov av särskilt stöd.

Carin Augustsson 

Sara Öberg

Förskollärare 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

“Om barn ska behandlas rättvist måste de behandlas olika.” 

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

 

- En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om hur förskolan 

anpassas för barn i behov av särskilt stöd. 
  

 

“If children are supposed to be treated fairly, they must be treated 

differently” 

Inclusion of children in need of special support in pre-school 
 

- A qualitative study about pre-school teachers' understanding of how 

pre-school is adjusted for children in need of special support. 
 

 

 

 

 

Förskollärare 210hp 

15 högskolepoäng, grundnivå 

2018 

 

Carin Augustsson & Sara Öberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Mervi Höglin 



 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om hur förskolan anpassas för 

barn i behov av särskilt stöd och om detta stöd främjar inkludering i verksamheten. Studien 

baseras på följande frågeställningar: Hur uppmärksammas och utreds behov av stödinsatser 

hos barn i behov av särskilt stöd, enligt förskollärare? Vilka möjligheter kan det praktiska 

arbetet skapa för att inkludera barn i behov av särskilt stöd och ge dem det stöd de behöver, 

enligt förskollärare? Hur beskriver förskollärare att de följer upp stödinsatser som ges? 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats och utgår ifrån systemteori och 

sociokulturellt perspektiv. Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer vid två olika förskolor i 

en kommun i norra Sverige. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna har ett liknande 

arbetssätt i utredningen av stödinsatser för barn av särskilt stöd. Samtliga förskollärare 

beskriver vikten av att ha ett nära samarbete med specialpedagog, samt vårdnadshavarna. I 

resultatet framgår det att förskollärarna anser att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska 

gynna hela barngruppen. De stödinsatser som görs för barnet ska enligt förskollärarna delas in 

i delmål för att möjliggöra barnets utveckling och lärande. För att inkludera barn som är i 

behov av särskilt stöd, blir slutsatsen att förskollärare behöver utgå ifrån en gemensam 

barnsyn samt förhållningssätt. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de förskollärare som har deltagit vid intervjuerna. Utan er hade det 

inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill också tacka vår handledare Mervi 

Höglin, som har varit ett stort stöd och väglett oss i vårt arbete.  

Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer för det stöd ni har givit oss. Sist men inte 

minst vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete med att genomföra denna studie.  
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1. Inledning 
 

“When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower” 

- Alexander den Heijer 

 

I vårt examensarbete har vi valt att fokusera på området specialpedagogik i förskolan. 

Specialpedagogik handlar enligt Björck-Åkesson (2014) om att försöka skapa de bästa 

möjligheterna för alla barns lärande och utveckling. Förskollärare möter en stor variation av 

barn i sin vardag och ska enligt Simonsson (2016) klara av att möta de olika barnen, samtidigt 

som de ska stimulera och leda dem. Det är viktigt att som förskollärare vara uppmärksam för 

att kunna fånga upp barn i svårigheter och ge dem det stöd de behöver, samt att hela 

barngruppen kan fungera tillsammans (Simonsson, 2016). Förskolans läroplan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2016a) framhåller att “barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd samt 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

för att kunna utvecklas så långt som möjligt” (s. 5). I samband med att Skolinspektionen 

(2017) har granskat arbetet med barn i behov av särskilt stöd har det framkommit att det finns 

stora skillnader mellan svenska förskolor. Skolinspektionen förklarar att dessa skillnader ofta 

bestod av att det upprättats olika rutiner för att stödja barn i svårigheter. 

  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har förskollärare förklarat att de i vissa 

sammanhang kan känna sig otillräckliga för att kunna möta alla barn och deras individuella 

behov. I denna studie har vi valt att belysa förskollärares uppfattningar om hur förskolan 

anpassas för barn i behov av särskilt stöd och om detta stöd främjar inkludering i 

verksamheten. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) påpekar att 

förskollärare ska ha goda kunskaper inom området specialpedagogik då det kan komma att 

påverka hur barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt stöd utifrån 

deras svårigheter. 

  

Med denna studie vill vi utveckla vår förståelse för hur förskolan arbetar utifrån vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet för att kunna möta samt inkludera barn i behov av särskilt stöd 

i verksamheten. Vi hoppas få en fördjupad inblick inom området, men även att studien kan 

bidra med kunskap till andra som arbetar inom förskolans verksamhet. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om hur förskolan anpassas 

för barn i behov av särskilt stöd och om detta stöd främjar inkludering i verksamheten. 

 

Frågeställningar som ingår i vår studie: 

 

1. Hur uppmärksammas och utreds behov av stödinsatser hos barn i behov av särskilt 

stöd, enligt förskollärare? 

2. Vilka möjligheter kan det praktiska arbetet skapa för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd och ge dem det stöd de behöver, enligt förskollärare? 

3. Hur beskriver förskollärare att de följer upp stödinsatser som ges?  

 

2.1 Ansvarsfördelning 

 

Denna studie har genomförts av oss tillsammans som vårt examensarbete under vårterminen 

2018. Vårt arbete har genomsyrats av ett gemensamt ansvar samt ett nära samarbete. Vi har 

bearbetat litteraturen tillsammans och samtliga delar i studien har skrivits av oss båda i ett 

gemensamt dokument. Vi har båda varit delaktiga vid intervjuerna samt att vi har analyserat 

och diskuterat resultatet tillsammans. 
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3. Bakgrund  
 

I denna del kommer vi att beskriva vad specialpedagogik är, samt vad denna pedagogik har 

för betydelse i förskolan. Vad begreppet barn i behov av särskilt stöd innebär kommer också 

att förklaras. Vi beskriver vad miljön, förskollärares makt och förhållningssätt har för 

betydelse för barns utveckling samt trygghet i förskolan. Slutligen beskrivs olika metoder som 

kan tillämpas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, samt redogör vi för några av de lagar 

och styrdokument som förskolan ska följa. 

 

3.1 Specialpedagogik 

 

I SOU (1999:63) framhävs det att specialpedagogik inte enbart är en särskild pedagogik för en 

viss typ av barn. Enligt SOU ska specialpedagogik också bidra till att barns olikheter ska ses 

som en naturlig variation i förskolan och hur de ska kunna mötas i verksamheten. 

Specialpedagogik är därför en viktig roll i det pedagogiska arbetet (SOU 1999:63). Enligt 

Skolverket (2016b) har specialpedagogiken i uppgift att förebygga, främja och stödja. 

Gemenskap, delaktighet samt jämlikhet är centrala begrepp som ingår i specialpedagogiken 

(Skolverket, 2016b). Enligt Björck-Åkesson (2014) är specialpedagogik ett kunskapsområde 

som går tillbaka ungefär femtio år i tiden och den utgår ifrån att alla barn har rätt till 

utbildning. Specialpedagogiken kan även ses som ett komplement när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till (Björck-Åkesson, 2014). 

 

3.1.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver att det kategoriska perspektivet 

inriktar sig på barn och dess svårigheter och avvikelser. Enligt författarna görs det sedan en 

sortering utifrån vad som anses vara normalt eller om något kräver särskilda åtgärder. Det 

talas om barn med svårigheter (Emanuelsson et al., 2001). Ahlberg (2007) förklarar att det 

kategoriska perspektivet är individinriktat och enligt Palla (2011) ses barnet som grunden till 

problemet. Palla framhåller dock att barn som anses avvika har rätt till särskilt stöd i 

förskolan. Enligt Nilholm (2005) är detta är ett traditionellt synsätt inom specialpedagogiken 

och har sina rötter inom psykologisk och medicinsk forskning. Målsättningen är att finna 

metoder för utveckling och lärande i grupper med diagnoser och detta kan leda till att 

undervisningen delas upp i olika grupper (Nilholm, 2005). Asp-Onsjö (2014) förklarar att 

konsekvensen av detta perspektiv blir att det enskilda barnet ska anpassas efter förskolans 

verksamhet och inte tvärtom. Palla (2011) framhåller även att det kategoriska perspektivet 

fokuserar på att hitta åtgärder som ska bistå med att kompensera för de bristande förmågor 

som barnet anses ha. 

  

Det andra synsättet inom specialpedagogiken kallas enligt Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) för det relationella perspektivet. Författarna beskriver att fokus läggs på 

samverkan mellan barnet och omgivningen som bör granskas på individ-, grupp-, 

organisations- samt samhällsnivå. Här beskrivs barnet vara i svårigheter (Emanuelsson et al., 
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2001). Detta styrks även av Nilholm (2005) som förklarar att problemet inte endast utgår från 

den enskilda individen. Enligt Ahlberg (2007) är rättvisa, likvärdighet samt egenmakt viktiga 

begrepp inom detta synsätt. Det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet 

inom specialpedagogisk forskning har båda fått kritik för att vara allt för enkla och att det 

borde utvecklas fler perspektiv (Ahlberg, 2007). 

 

3.1.2 Från integrering till inkludering 

 

Det har enligt Ahlberg (2007) utvecklats olika strategier för hur skolan har mött barn som är i 

behov av stöd. Författaren menar att mötet med barnen har gått från att åtskilja dem, till 

särlösningar, för att sedan integrera dem i verksamheten. Ahlberg (2013) förklarar begreppet 

integrering med att en människa till en början varit segregerad eller avskärmad från 

exempelvis samhället. När det handlar om integrering av barn, som av vuxna anses 

annorlunda, kan det få negativa konsekvenser eftersom verksamheten inte tar hänsyn till 

barnens mångfald samt olikheter (Ahlberg, 2013). Begreppet integrering har enligt författaren 

under det senaste decenniet ersatts av inkludering vilket innebär att förskolan organiseras 

utifrån öppenhet och respekt för att barn är olika. Ahlberg beskriver även att förskolan 

ansvarar för att möta olikheter, genom att exempelvis förändra verksamheten för att den ska 

passa alla barn. Att ta människors lika värde i beaktande och att göra tolkningar som ska ge 

goda förutsättningar för exempelvis barn i deras fortsatta utveckling (Ahlberg, 2013). 

Förskolan har till uppgift att arbeta med inkludering för att alla barn ska få möjlighet att vara 

delaktiga i förskolan (Ahlberg, 2007; Ahlberg, 2013). Däremot beskriver Palla (2011) att 

vissa förskolor har en benägenhet att använda sig av metoder som kan exkludera barn från den 

övriga barngruppen. Med exkludering menas att en person inte får delta i exempelvis 

gruppstyrda aktiviteter, vilket kan innebära att personen utesluts från den övriga gruppen. 

Palla ställer sig kritisk till att barn som av olika skäl är i behov av stöd sätts in i särskilda 

förskolor, avdelningar eller grupper. Enligt författaren kan en orsak till detta kan vara att 

personalen inte kan tillgodose det stöd barnet behöver inom ramen för den ordinarie 

verksamheten. Palla anser att det är betydelsefullt och viktigt att förskolan arbetar med 

inkludering och barns olikheter för att kunna närma sig en förskola för alla barn. Enligt 

Skolverket (2016a) är det viktigt att alla barn ska få känna sig tillfreds över sin egen 

utveckling genom att ta sig förbi hinder och få känna sig viktiga i barngruppen. 

 

3.2 Specialpedagogik i förskolan 

 

Barn i förskolan beskrivs av Simonsson (2016) som unika och ska bemötas samt inkluderas 

oavsett förmågor, behov och förutsättningar. I förskolan ska den pedagogiska verksamheten 

ha sin utgångspunkt i individens egna förutsättningar (Skolverket, 2016a). Enligt Ahlberg 

(2013) ska förskolan inkludera alla barn samt vara öppen för mångfald samt ta hänsyn till alla 

barn i verksamheten. Författaren förklarar att denna attityd kan ses som en process som ska 

inkludera hela verksamheten och riktar sig till alla barns gemenskap och delaktighet. Detta är 

en av flertalet viktiga aspekter för att närma sig en likvärdig förskola (Ahlberg, 2013). 

  



 

5 

 

För att kunna ge alla barn goda förutsättningar till lärande och utveckling krävs det enligt 

Björck-Åkesson (2014) att förskolan har tillgång till specialpedagogisk kunskap. Denna 

kunskap ska även bidra till att alla barn får en god omsorg i förskolan. Författaren påpekar 

också att de barn som är i behov av stöd får bäst hjälp om personalen aktivt arbetar med dessa 

barn i förskolan. 

  

3.2.1 Förskollärares makt och förhållningssätt för barns delaktighet 

 

Förskollärares förhållningssätt och kompetens om barn i behov av särskilt stöd har visats sig 

vara avgörande för att kunna se vart och när åtgärder ska sättas in för barnet (Simonsson, 

2016). Inom förskolan har personalen den övergripande makten när det kommer till hur 

verksamheten ska organiseras och planeras. Detta görs för att barnens behov och intressen ska 

tillgodoses. Dahlberg, Moss och Pence (2014) skriver om Foucault och den disciplinära 

makten. Utifrån denna makt kan det skapas normer och den påverkar även personer att 

anpassa sig till en viss norm (Dahlberg et al., 2014). Författarna förklarar att med hjälp av 

olika mätningar och praktisk verksamhet kan man inom den disciplinära makten bestämma 

och se vad som anses vara normalt. Sedan kan personen formas för att han eller hon ska 

överensstämma med den bestämda normen (Dahlberg et.al., 2014). Palla (2011) förtydligar att 

den disciplinära makten är en mild form av maktutövning. Författaren framhåller att 

kunskapen om objekten, i detta fall barnen, anses betydelsefull. “Den skapar en verklighet, 

ämnesområden och sanningsritualer där kunskapen om individen innefattas” (s.53). Palla 

beskriver att de vuxnas kunskaper och relationer till barnen styrs av personalen. Denna 

styrning och makt påverkar sedan individers svar genom dess beteende och handlingar (Palla, 

2011). Enligt författaren kan den som utsätts för makt sedan reagera och uppvisa olika 

ageranden, bland annat genom att visa acceptans eller motstånd. 

  

Att arbeta med barns delaktighet i förskolan handlar enligt Eriksson (2014) om vilket 

förhållningssätt arbetslaget har till barngruppen. Eriksson anser att om en förskollärare är 

lyhörd, trygg och tydlig i sitt förhållningssätt och bemötande mot barnet, skapar det i sin tur 

möjligheter till att barnet känner trygghet i verksamheten. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2017) förklarar att delaktighet i förskolan innebär att barn får vara med i ett 

gemensamt lärande och det kan även innebära att verksamheten ger förutsättningar till att barn 

får möjlighet att utveckla relationer till andra barn. Som motsats till utanförskap, ses 

delaktighet som en faktor som främjar välmående (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2017). 

 

3.2.2 Pedagogisk miljö 

 

Den omgivande miljön som barn vistas i har en stor betydelse för deras individuella 

utveckling (Isbell, 2012). Författaren beskriver att denna miljö är komplex och innehåller 

både sociala och fysiska faktorer. De sociala faktorerna innefattar vilka möjligheter barnet har 

till samspel med andra barn och förskollärare (Isbell, 2012). Det innefattar också enligt 

författaren vad dessa personer kan ge barnet för stöd i lärandet. Den fysiska miljön omfattas 

av en mängd olika rum och material som har inflytande på barnens lek och lärande (Isbell, 
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2012). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) beskriver att förskolans fysiska miljö ska 

stödja alla barns utveckling och lärande. Hur miljön är utformad på förskolan kan både skapa 

förutsättningar eller bli ett hinder i barns interaktion med varandra, och kan påverka hur de 

trivs i verksamheten (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). Björck-Åkesson (2014) 

beskriver att det är viktigt att personalen tar den fysiska miljön i beaktning, såsom utformning 

av miljön, lokaler, material samt möbler, när det handlar om åtgärder för barn i behov av 

särskilt stöd. I arbetet med dessa barn krävs det enligt Ylvén och Wilder (2014) att 

förskollärare har hög kompetens samt förmåga att anpassa verksamheten efter barnets behov. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) framhåller även att personalens barnsyn kan visa 

sig i hur miljön utformas. 

  

Med begreppet tillgänglighet menas det hur hela verksamheten fungerar för alla barn 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

innebär tillgänglighet i förskolan att alla barn har rätt till hela lärmiljön, vilket omfattar både 

gemenskap och lärande. För att skapa en likvärdig förskola måste miljön vara tillgänglig 

samtidigt som alla barn är delaktiga och inkluderas i verksamheten trots deras olikheter 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). Vidare förklarar Specialpedagogiska 

skolmyndigheten att personalens förmåga att planera verksamheten blir avgörande för de 

möjligheter som skapas för att alla barn ska vara delaktiga i sitt lärande. För att förskolan ska 

utveckla en inkluderande verksamhet krävs det att lärmiljöerna är tillgängliga för alla 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). 

 

3.2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv uppfattas ofta som samma sak och handlar 

om vad som anses vara bäst för barnen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Enligt 

Halldén (2003) ska begreppet barnperspektiv lägga fokus på de rättigheter och behov som 

barnet har utifrån vuxnas syn på vad som är bäst för barnet samt politiska beslut. Inom 

barnperspektivet förklarar författaren att förskollärare arbetar ifrån barnens egna intressen. 

Med begreppet barns perspektiv, anser Halldén att barnen är informationsbärare av deras 

uppväxt, samt att det finns en strävan hos de vuxna att skapa en omgivning såsom barnen ser 

den. I UNICEF Sverige (2009) är utgångspunkten barns rättigheter och detta kopplar Halldén 

(2003) samman med de båda perspektiven, då dessa ser på barnet som en självständig individ. 

  

3.2.4 Samverkan mellan förskolan och hemmet 

 

För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling står det i Skolverket 

(2016a) att förskolan ska kunna komplettera barnens egna hem. Det är därför viktigt med en 

god samverkan med barnens vårdnadshavare (Skolverket, 2016a). Ottosson (2014) påpekar att 

en bra interaktion mellan förskollärare och vårdnadshavare kan främja en positiv utveckling 

hos barnet, medan en bristfällig kontakt kan missgynna utvecklingen. I de fall då förskollärare 

behöver koppla in stöd utifrån måste det alltid ske i samarbete med vårdnadshavarna 

(Ottosson, 2014). Enligt Björck-Åkesson (2014) är det viktigt att barnet, dess vårdnadshavare, 

personalen samt specialpedagoger samverkar för att kunna skapa det bästa stödet för barn som 
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är i behov av särskilt stöd. Verksamheten ansvarar för att se till att vårdnadshavare ska få vara 

delaktiga i utformningen av barns stödinsatser (SFS 2010:800, 9§). 

  

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att en god samverkan mellan verksamheten och 

vårdnadshavarna bygger på att båda parterna erkänner varandras perspektiv. Författarna 

menar att samverkan även kan bidra till att förskollärarna stärks i sin yrkesroll men även 

vårdnadshavarna. Det är centralt att verksamheten och vårdnadshavarna har samma förståelse 

kring vad som anses vara barnets bästa, samt vilka förutsättningar som finns för barnets 

individuella utveckling och lärande (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Bokström och Sarkadi 

(2013) beskriver att det börjar bli vanligare i förskolan att erbjuda stöd till föräldrar och 

vårdnadshavare i deras barnuppfostran. Författarna beskriver vidare att detta stöd har medfört 

att pedagogerna tilldelas fler arbetsuppgifter samt att det ökar deras ansvarsområden i 

verksamheten, eftersom detta stöd inte ingår i den sedvanliga verksamheten. Bokström och 

Sarkadi förklarar därmed att en bra utgångspunkt är att verksamheten har en nära relation till 

både barnet samt vårdnadshavarna. Detta medför att vårdnadshavarna kan lita på personalens 

kompetens och att de tar väl hand om deras barn (Bokström & Sarkadi, 2013).  

 

3.3 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Simonsson (2016) framhåller att personalen på förskolan börjar kategorisera barn redan under 

deras inskolning. Hon menar att detta kan bero på vad de anser vara normalt och vad som 

skiljer sig åt från vad de tycker vara normalt. I förskolan bildar sig personalen en uppfattning 

om vad som behöver åtgärdas och var det kan behövas särskilt stöd (Simonsson, 2016). Enligt 

Asp-Onsjö (2014) kan barn som är i behov av särskilt stöd ses som annorlunda och 

kategoriseras utifrån sina svårigheter. Författaren påpekar att om barnet inte får det stöd som 

de faktiskt behöver kan det leda till utanförskap, vilket kan innebära negativa effekter för 

barnets självbild, samt dess lärande och utveckling. 

  

Sandberg och Norling (2014) förklarar att begreppet barn i behov av särskilt stöd har gått från 

att fokusera på avvikelser hos det enskilda barnet till att istället inrikta sig på miljön. 

Författarna förklarar vidare att det kan vara fördelaktigt för dessa barn att vara delaktiga i 

barngruppen och på så sätt få en fungerande vardag. Enligt Skolverket (2017) kan det stöd 

som barnet behöver ofta bero på faktorer som funktionsnedsättningar, sociala förhållanden 

eller sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (SOU 2006:100) ingår också barn till föräldrar med 

allvarlig sjukdom, psykisk funktionsnedsättning samt missbruk i gruppen barn i behov av 

särskilt stöd. Oavsett vilken typ av funktionsnedsättning som barnet har är kvaliteten i 

förskolan en viktig faktor (Skolverket, 2017). 

  

En fastställd diagnos innebär inte alltid att den enskilda individen är i behov av stöd 

(Skolverket, 2014). Skolverket (2014) framhåller att oavsett om individen har en diagnos eller 

inte är rutiner, kontinuitet och struktur viktiga delar för att individen ska få det stöd den 

behöver. I Skolverket (2017) står det att det inte är ovanligt att en del barn kan behöva stöd 

under kortare perioder, medan andra kan behöva stöd under hela sin tid i förskolan. Barn som 

är i behov av särskilt stöd i sin utveckling bör alltid stödjas utifrån den situation de befinner 
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sig i (Skolverket, 2017). Barnets svårighet ska inte heller karaktäriseras som en egenskap. 

Enligt Skolverket är det i mötet mellan personalen, barnet och verksamheten som det blir 

synligt vilka behov barnet har och i vilka situationer de behöver stöd. I Lillvists och 

Granlunds (2010) studie visar resultatet att de flesta barn som är i behov av särskilt stöd inte 

har någon fastställd diagnos, men har svårigheter med kommunikationen. Författarna 

förklarar att dessa svårigheter kan i sin tur hindra deras sociala samspel med andra. Resultat i 

studien pekar även på att barn som är i behov av särskilt stöd ofta har detta som en följd av 

den miljö barnen som vistas i (Lillvist & Granlund, 2010). 

 

3.4 Metoder och strategier 

 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns det inte någon allmän metod som passar  alla 

(Sandberg & Norling, 2014). Skolverket (2017) framhåller att personalen kan behöva 

handledas och få pedagogiskt stöd inom exempelvis psykologi, medicin samt det 

specialpedagogiska området. Vidare framhålls det att barn i svårigheter kan stödjas genom att 

verksamheten anpassas samt att personalen undviker för stora barngrupper. Att tillföra extra 

personalresurser kan också vara ett bra stöd till det enskilda barnet men även för de andra 

barnen (Skolverket, 2017). Genom att följa upp och utvärdera kan personalen se om stödet har 

varit tillräckligt och fungerat (Skolverket, 2017). Enligt Skolverket är det också viktigt att ha 

en tydlig målsättning med de åtgärder som ska planeras att införas och att detta arbete 

systematiskt dokumenteras. För att kunna göra detta behövs en tydlig uppdelning i hur 

ansvaret är strukturerat och hur arbetslaget arbetar tillsammans i verksamheten (Skolverket, 

2017). Om det framkommer att behovet av särskilt stöd har ökat kan detta vara en indikation 

på att kvaliteten har blivit sämre (Skolverket, 2017). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 

förskolan arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna identifiera vad som har 

påverkat det arbete som personalen har utfört med de barn som är i behov av särskilt stöd. 

 

3.4.1 Generella och specifika åtgärder 

 

Enligt Björck-Åkesson (2014) är förskolan en viktig del i barns livslånga lärande och det är 

viktigt att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Författaren förklarar att 

förskolans verksamhet ska på ett systematiskt sätt arbeta med åtgärder för varje barn som är 

både generella och specifika. Björck-Åkesson beskriver att detta arbetssätt kan ses som ett 

bevis på att den svenska förskolan “respekterar varje barns rättighet till utveckling och 

utbildning enligt FN:s barnkonvention” (s. 40). Björck-Åkesson påpekar även att förskollärare 

behöver kunskaper om generella och specifika åtgärder gentemot barnens utveckling och 

lärande. Författaren påpekar att många av de generella åtaganden i förskolan utgår ofta från 

vad som prioriteras i vårt samhälle och exempel på detta kan vara att alla barn ska kunna vara 

delaktiga och känna samhörighet i verksamheten. Enligt Björck-Åkesson innebär de specifika 

resurser att det sätts in stöd och extra resurser i de fall barnet har ett behov av särskilt stöd. 

Hon anser att dessa behov kan exempelvis vara när barn har svårt att koncentrera sig, svårt att 

samspela eller har en funktionsnedsättning. Björck-Åkesson menar att oftast räcker det inte 

med de generella insatserna för att barn i svårigheter ska kunna utvecklas. För att kunna sätta 
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in rätt resurser förklarar författaren att det krävs att personalen har gjort en kartläggning av 

både det enskilda barnet och miljön på förskolan. En kartläggning görs för att kunna arbeta 

utifrån barnets egna förutsättningar (Björck-Åkesson, 2014).  

 

3.4.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av Palmer (2012) som ett arbetsverktyg och är 

sammanvävt med ett specifikt arbetssätt samt pedagogiskt tänkande. Vidare beskriver 

författaren att utgångspunkten för detta arbete är att observera det som sker kring barnen och 

synliggöra detta genom att dokumentera dessa situationer. Pedagogisk dokumentation kan 

enligt Palmer användas för att iaktta och förstå vad som pågår i verksamheten. Författaren 

belyser att det däremot inte får finnas bestämda förväntningar eller normer på barnen och 

deras kunskaper. Palmer belyser att pedagogisk dokumentation ska ses som ett viktigt 

arbetsverktyg för att uppnå målen i förskolans läroplan. En central del i detta arbete handlar 

om att lyssna på vad som berättas, iaktta det som sker och fånga upp de lärstrategier samt 

lärprocesser som barnen använder sig av (Palmer, 2012). Detta kan göras genom att ta bilder, 

filma och anteckna det som sker (Palmer, 2012). Lenz Taguchi (2013) förklarar att 

pedagogisk dokumentation är en form av dialog och förhållningssätt. Författaren belyser att 

pedagogisk dokumentation blir till då barn och vuxna reflekterar samt diskuterar vad de hör 

och ser av den utförda dokumentationen. Palmer (2012) beskriver att pedagogisk 

dokumentation skapar möjlighet för de som har deltagit vid exempelvis en aktivitet, att 

tillsammans få vara delaktiga och “återbesöka händelsen” (s. 18).  

  

Samtal med barn är enligt Palmer (2012) en viktig del i detta pedagogiska arbete. Barnens 

delaktighet och inflytande i arbetet med dokumentationen är avgörande för att skapa goda 

förutsättningar för utveckling i verksamheten som gynnar barnen (Palmer, 2012). Det är 

viktigt att ha kunskap om att det inte enbart är pedagoger som ska dokumentera barnen i 

förskolan, utan det handlar även om att barnen ska få möjlighet att dokumentera sitt eget 

lärande inom verksamheten (Lenz Taguchi, 2013; Palmer, 2012). Enligt Palmer ska 

pedagoger lyfta fram barnens åsikter, deras frågor, resonemang, samt tolkningar. Palmer anser 

att när dessa perspektiv lyfts kan dokumentationsarbetet utvecklas vidare i en process. 

Författaren belyser att pedagogisk dokumentation kan användas för att utvärdera 

verksamheten. Palmer anser att de utvärderingsmetoder som används kan vara betydelsefulla, 

eftersom de påverkar båda de arbetssätt som bedrivs, samt det innehåll som planeras i 

verksamheten. Palmer betonar även att det är viktigt att ta reda på och kritiskt granska vilken 

kunskap som skapas genom dessa utvärderingsmetoder. Författaren anser att det kan bland 

annat handla om att granska vilka intentioner och värderingar som råder i förskola och hur 

dessa överensstämmer med förskolans läroplan. Palmer betonar därmed att vid ett 

analysarbete av de arbetsverktyg som används i verksamheten bör personalen ha kunskap om 

och kritiskt granska dessa, för att ta reda på hur arbetsverktygen används och vad de ger svar 

på. 
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3.5 Lagar och styrdokument 

 

Förskolan ska främja lärandet och utvecklingen hos alla barn inom verksamheten samt ligga 

till grund för det livslånga lärandet (Skolverket, 2016a). 

  

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 

Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2016a, s. 5). 

  

Personalen i förskolan ska jobba med hela barngruppen och se på denna som en viktig aspekt 

i utvecklingen samt lärandet hos barnen (Skolverket, 2016a). Personalen ska genom sitt 

arbetssätt kunna ge barnen en inspirerande miljö som stimulerar till dem till lek, lärande och 

utveckling. De barn som är i behov av särskilt stöd måste kunna bli sedda och få stöd utifrån 

deras behov. Ett bra sätt att stödja barn som är i behov av särskilt stöd kan vara när 

förskollärare har en bra kontakt med vårdnadshavare. Det är viktigt att barnen känner att deras 

tid på förskolan hjälper dem att utvecklas trots att de är i svårigheter (Skolverket, 2016a). 

  

I Skollagens (SFS 2010:800) nionde paragraf står det att barn i behov av särskilt stöd ska få 

det stöd de behöver utifrån dess individuella behov. Det är förskolechefen som har det yttersta 

ansvaret att verksamheten tillgodoser att barnet får det stöd det behöver (SFS 2010:800). 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) riktar sig till barn, ungdomar och 

vuxna som är i behov av särskilt stöd i sin utbildning. I denna deklaration står det att 

utbildningen ska anpassas så att alla barn kan delta i den ordinarie verksamheten. De har 

också rätt till att uttrycka önskemål om sin utbildning i den mån de kan (Svenska 

Unescorådet, 2006). 
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4. Studiens teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan beskrivs det sociokulturella perspektivet och systemteori och dessa har använts som 

utgångspunkter i denna studie. Utifrån dessa teoretiska perspektiv vill vi belysa förskollärares 

uppfattningar om hur förskolan anpassas för barn i behov av särskilt stöd och om detta stöd 

främjar inkludering i verksamheten.  

 

Centrala begrepp i studien är dialog, kommunikation, kontext,  socialt samspel, proximala 

utvecklingszon samt vuxnas kunskaper. Dessa begrepp har sin utgångspunkt inom det 

sociokulturella perspektivet. Andra viktiga begrepp i vår studie utgår från systemteorin och är 

faktorer som sker under organisations-, grupp- och individnivå eftersom dessa har inverkan 

på barn som är i behov av särskilt stöd. Vi anser att samtliga begrepp är relevanta för vår 

studie. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs syn på lärande (Kragh-

Müller, 2012). Enligt Säljö (2014) utgår detta perspektiv från att barn lär sig med hjälp av 

andra. Hundeide (2006) beskriver att barnet redan från födelsen kommer i kontakt med en 

social arena och denna arena är kopplad till historiska samt kulturella processer. Författaren 

beskriver ytterligare att dessa processer har funnits sedan länge och kommer att existera under 

barnets fortsatta liv. Vidare förklarar författaren att dessa processer även kommer att styra 

barnets fortsatta utveckling. En betydelsefull aspekt i denna teori är enligt Hundeide att kunna 

synliggöra mångfalden i hur ett barn utvecklas i olika kontexter.  

 

Kragh-Müller (2012) beskriver Vygotskijs teori om lek och lärande och menar att barn 

konstruerar kunskap tillsammans med andra utifrån sin proximala utvecklingszon. Denna zon 

utgör enligt Kragh-Müller avståndet med barnets redan vunna kunskap och den fortsatta 

utveckling som är möjlig för barnet. Säljö (2014) beskriver att den proximala 

utvecklingszonen innebär att barnet behöver hjälp till en början för att sedan genomföra det på 

egen hand. Kragh-Müller förklarar att vi med hjälp av kommunikation kan uttrycka oss och 

genom språket kan organisera oss i vår omvärld. Ahlberg (2013) beskriver också att 

kommunikationen mellan människor utgör en grund inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij anser att språket är det ultimata redskapet till lärande (Säljö, 2014). Enligt Ahlberg 

sker lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet i samspel med andra och i den omgivning 

personen befinner sig i. Detta innebär alltså att människors uppfattningar ska ses som 

kontextuella och situationsbundna (Ahlberg, 2013). Inom det sociokulturella perspektivet har 

vuxna enligt Dysthe och Igland (2003) en betydande roll när det handlar om barns lärande och 

utveckling. Författarna beskriver att vuxna ska vara experter på vad barn intresserar sig för, 

samt att kunna utmana dem i sin utveckling. De vuxna ska också ansvara för att organisera en 

god lärandemiljö (Dysthe & Igland, 2003).  
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4.2 Systemteori 

 

Björck-Åkesson (2014) förklarar att det inom det systemteoretiska perspektivet sker ett 

samspel mellan olika omständigheter på olika nivåer. Dessa nivåer benämns för individ-, 

grupp-, organisations- och samhällsnivå (Björck-Åkesson, 2014). Författaren menar att 

åtgärder kan behöva sättas in som bidrar till barns utveckling och lärande. Skolverket (2016a) 

fastslår chefers, personalens och enskilda förskollärarens viktiga roll i det pedagogiska arbetet 

inom verksamheten, för att kunna erbjuda de bästa förutsättningar till barngruppen och till 

varje enskilt barn. Andersson (2000) beskriver att systemteori utgår ifrån ett “cirkulärt 

tänkande” (s. 24). Detta tänkande innebär att det inte endast finns en orsak eller samband till 

ett problem, utan att det kan vara flera olika faktorer som har inverkan på problemet 

(Andersson, 2000). Författaren anser därför att det sociala samspelet har betydelse, då det är 

där som både problem och lösningar kan upptäckas. Detta styrks även av Ottosson (2014), 

som beskriver att det inom systemteori betonas hur viktigt samspelet mellan individen och 

omgivningen är. Författaren framhåller att individen ständigt påverkar och påverkas i samspel 

med andra samt i den aktuella omgivningen. Inom systemteori ses all utveckling utifrån ett 

helhetsperspektiv, där möjligheter och riskfaktorer om barnet och miljön ska inrymmas 

(Ottosson, 2014). Hon menar därför att händelser inte kan förklaras enbart med individ- eller 

miljöegenskaper, utan måste ses utifrån ett större perspektiv där det tas hänsyn till både 

samspel och relationer.  

 

Andersson (2000) anser att vuxnas kunskaper om vilka situationer barnet upplevs som osäker 

eller bråkig är betydelsefulla för att kunna ta reda på och förändra negativa mönster i 

samspelet med barnet samt omgivningen. En central del i att arbeta utifrån systemteori är att 

vara nyfiken, öppen, fördomsfri och inte döma eller peka finger för att lägga skulden på 

exempelvis vårdnadshavarna (Andersson, 2000). För att kunna ge rätt stöd menar Andersson 

att personalen ska utgå ifrån det enskilda barnet och förbättra verksamhetens miljö, dess 

omgivning, pedagogiken, barngruppen samt samspelet för att kunna möta barnets behov. 

Björck-Åkesson (2014) framhåller också betydelsen av att synliggöra vad som kan påverka 

barnets lärande och utveckling. Hon framhåller också att det är viktigt att använda rätt insatser 

för att skapa de bästa förutsättningarna till att barnet får en bra start i livet. 
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5. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs först urval, datainsamling samt reliabilitet och validitet. Vidare 

beskrivs även hur vi har genomfört vår studie, forskningsetiska ställningstaganden och 

slutligen hur det insamlade materialet har bearbetats, tolkats samt analyserats. 

 

5.1 Urval 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att intervjua sex förskollärare vid två olika 

förskolor i en kommun i norra Sverige. I vår studie benämns förskollärarna som förskollärare 

1, 2, 3, 4, 5 och 6. Syftet med detta urval var att ta reda på hur förskollärare uppfattar hur 

förskolan anpassas för barn i behov av särskilt stöd och om detta stöd främjar inkludering i 

verksamheten. Detta är något som Bryman (2011) kallar för riktat urval och innebär att 

forskaren väljer ut specifika deltagare som anses vara relevanta för studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Vid urvalet av deltagarna i en studie finns det enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) två steg att utgå ifrån. Inledningsvis måste forskarna börja med att välja ut 

en organisation och sedan genomföra ett urval av de personer som ska delta vid intervjuerna. 

Ahrne och Svensson (2015) problematiserar val av antal intervjuer och menar att ett fåtal 

intervjuer kan ge goda möjligheter till en mer djupgående analys. I vårt arbete har vi tagit stöd 

av Kvale och Brinkmann (2014) som påpekar vikten av att intervjua rätt antal personer för att 

kunna ta reda på resultatet. I de kvalitativa studierna är inte mängden insamlad data avgörande 

för vilken kvalitet undersökningen får, utan det är innehållet och dess variation (Rennstam & 

Wästerfors, 2015).  

 

5.2 Datainsamling 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ ansats och enligt Bryman (2011) ligger fokus på vad 

som sägs. Detta stöds även av Ahrne och Svensson (2015) som påpekar att kvalitativa 

undersökningar ger en uppfattning av andra personers synsätt, omgivning och deras 

livsvillkor. Svensson och Ahrne (2015) förklarar att syftet i en studie har betydelse för vilka 

metoder som väljs och att dessa metoder producerar olika typer av data. “För att man ska 

kunna finna målet eller visa någon annan vägen till målet behöver man veta vad målet är” 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147).  

  

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vi ansåg att de skulle kunna belysa 

förskollärares uppfattningar om hur förskolan kan anpassas för barn i behov av särskilt stöd 

och om detta stöd främjar inkludering i verksamheten. Genom intervjuer är det möjligt att 

synliggöra de förhållanden som råder inom en aktuell miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste forskaren veta vad som ska undersökas för 

att kunna ställa bra frågor. I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Detta innebär att intervjufrågorna kan anpassas efter hur samtalet utvecklas mellan de som 

deltar i studien och forskarna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar formulerade vi intervjufrågorna (Bilaga 2) i syfte att skapa goda 
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förutsättningar till en bra intervju. Att skapa en god relation mellan deltagarna och forskarna 

är enligt Bryman (2011) betydelsefullt i kvalitativa studier. Det är också intervjuarens 

kunskap om ämnet, samt skicklighet under intervjuerna som är avgörande för att få relevant 

data (Kvale & Brinkmann, 2014). Löfgren (2014) lyfter fram vikten av att lyssna till 

förskollärares egna berättelser. Enligt författaren kan dessa berättelser bidra till nya insikter 

och förståelsen av ett visst fenomen. Dessa berättelser kan också bidra till ny kunskap som 

kan ge en djupare förståelse för den kommande yrkesrollen (Löfgren, 2014). Vi tog del av 

förskollärarnas berättelser för att vi ville skapa en positiv och öppen dialog. Under mötet vid 

den första förskolan utförde vi två intervjuer och utifrån deltagarnas egna önskemål fick de 

sitta parvis, dessa förskollärare benämns som förskollärare 1, 2, 3 och 4. På den andra 

förskolan intervjuade vi förskollärare 5 och 6 enskilt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser att 

om personen som ska intervjuas ger tillåtelse kan det vara fördelaktigt att spela in samtalet för 

att på ett enklare sätt komma ihåg vad som berättas. Vi valde därför att spela in intervjuerna 

för att lättare återskapa vad som hade sagts. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en intervju kan ses som en aktiv process, eftersom 

den som intervjuar skapar kunskap tillsammans med deltagarna i studien. Författarna anser att 

den som intervjuar har en betydande roll i en intervjuundersökning, vilket gör dem till det 

viktigaste forskningsredskapet. 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet  

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att reliabilitet innebär att en studie ska kunna 

genomföras vid ett annat tillfälle med andra personer i andra verksamheter och få liknande 

svar. Detta beskrivs även av Kvale och Brinkmann (2014), som påpekar att reliabilitet belyser 

resultatets tillförlitlighet samt struktur. Svensson och Ahrne (2015) påpekar att det inte kan 

göras generaliseringar på samma sätt inom den kvalitativa forskningen som i kvantitativ 

forskning. Författarna framhåller att det kan vara relevant att använda sig av generalisering 

inom kvalitativa studier. De påstår också att forskaren då använder sig av “mer försiktiga 

bedömningar av forskningsresultatens överförbarhet till andra områden och miljöer” (s. 27). I 

vår studie har vi noggrant samt utförligt beskrivit hur vi har gått till väga för att vårt resultat 

ska bli så tillförlitlig som möjligt. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) belyser att validitet handlar om studiens trovärdighet och 

giltighet, samt om denna trovärdighet finns genom hela forskningsprocessen. De belyser 

vidare att inom samhällsvetenskap kan validitet handla om valet av metod samt vad den är 

ämnad att undersöka. När det handlar om trovärdighet beskriver Svensson och Ahrne (2015) 

att det ska handla om att den som läser artikeln eller uppsatsen ska tro på vad som står skrivet. 

Enligt författarna betyder det att forskningen måste ha validitet för att kunna få effekt både i 

samhället, men även i forskarvärlden. En förutsättning till detta är att forskningstexten är 

transparent, det vill säga genomskinlig, för att kunna påverka studiens trovärdighet (Svensson 

& Ahrne, 2015). Palla (2011) anser att det kan vara betydelsefullt att stanna upp, ifrågasätta 

samt granska sina egna tolkningar och konstruktioner med jämna mellanrum. Hon menar att 

detta kan skapa möjligheter för att tolkningarna inte tappar sin trovärdighet då materialet ställs 
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mot teorier, perspektiv, men även till tidigare forskning för att se eventuella samband. I vår 

studie har vi använt oss av teorier samt tidigare forskning, vilket har bidragit till resultatet. Vi 

har under arbetet varit transparanta vid beskrivningen av hur vi har genomfört samt analyserat 

våra intervjuer. 

 

5.3 Genomförande 

 

Vi inledde vår studie med att ta kontakt med två förskolechefer i den tilltänkta kommunen för 

att få hjälp med att hitta deltagare till våra intervjuer. Den första kontakten togs via mail där vi 

presenterade oss och förklarade syftet med vår studie. Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att 

höra av sig och informera förskolechefen för att få tillåtelse att genomföra en undersökning 

vid dennes verksamhet innan kontakt tas till förskollärarna. I mailet bifogades även ett 

informationsbrev om studien och de forskningsetiska principer som vi har utgått ifrån (Bilaga 

1). Enligt Löfgren (2014) bör forskaren formulera ett brev med syftet samt att praktiska och 

etiska förutsättningar tydligt framgår för att deltagarna ska förstå vad som förväntas av 

intervjun. Deltagarna i vår studie har fått ta del av studiens syfte för att kunna ge sitt samtycke 

till att delta i studien. Kvale och Brinkmann (2014) belyser även vikten av att informera 

deltagarna om vilka rättigheter de har och hur materialet används. 

  

När det hade gått några dagar från det att vi hade skickat vårt mail kontaktades 

förskolecheferna över telefon. Via förskolecheferna blev vi sedan hänvisade både genom 

telefonkontakt och mail till de förskollärare som var intresserade av att delta i studien. När vi 

sedan fick telefonkontakt med förskollärarna 5 och 6 bestämdes vilken tid samt datum som 

intervjuerna skulle ske. Löfgren (2014) skriver att en bra forskningsstrategi är att redan vid ett 

tidigt stadie ta kontakt med deltagarna för att skapa ett gott samarbete. Efter att vi fått kontakt 

med den andra förskolechefen kunde vi planera in de andra intervjuerna med förskollärarna 1, 

2, 3 samt 4. I telefonsamtalet med förskollärare 1, 2, 3 och 4 framkom det att de ville sitta 

parvis under intervjuerna. Vi ansåg att intervjuerna som skulle genomföras parvis kunde ge 

oss värdefull kunskap om hur förskolan anpassas för barn i behov av särskilt stöd och om 

detta stöd främjar inkludering i verksamheten. Intervjuerna bidrog till att deltagarna kunde 

komplettera varandras svar samt att vi fick ta del av fler perspektiv vilket hjälpte oss att få 

svar på våra frågor. 

  

Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser och innan intervjuerna 

genomfördes förklarade vi syftet med vår studie. Vi frågade också om vi fick tillåtelse att 

spela in samtalen. Efter deltagarnas godkännande spelade vi därför in samtalen med hjälp av 

en mobiltelefon. Om det endast ska genomföras ett mindre antal intervjuer, anser Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) att det räcker med att använda sig av en mobiltelefon vid 

ljudinspelning. Författarna framhåller även att en grundläggande teknik är att föra 

anteckningar med penna och papper. De menar att detta kan vara gynnsamt när det är två som 

ska genomföra en intervju. Vi bestämde att en av oss skulle ställa frågorna samtidigt som den 

andra förde anteckningar. Detta möjliggjorde att den som intervjuade kunde fokusera på 

samtalet medan den andre förde anteckningar och viktiga stödord om något skulle gå fel vid 

ljudinspelningarna. 
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5.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Under genomförandet av vår studie har vi tagit del av och följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Dessa har till uppgift att ge normer samt riktlinjer för hur 

förhållandet mellan forskarna och deltagarna ska upprätthållas. Vetenskapsrådet beskriver 

fyra olika principer; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet: Informationskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) som en regel, 

vilket innebär att den som forskar måste berätta om villkoren som deltagarna i studien har. 

Det är frivilligt att delta och den som deltar ska också ha möjlighet att vara anonym 

(Vetenskapsrådet, 2002). I Vetenskapsrådet står det också att forskaren ansvarar för att 

informera deltagarna om vad syftet med studien är och vara tydlig med att det insamlade 

materialet endast kommer att användas inom forskningen. Under vårt arbete har vi tagit 

hänsyn till detta och innan intervjuerna påbörjades skickade vi ut ett informationsmaterial 

(Bilaga 1) till förskolecheferna samt förskollärarna. I detta material upplyste vi om att 

medverkan är frivillig och att de som väljer att delta ska vara helt anonyma. Vi var tydliga 

med att informera detta både via mail samt i telefonkontakt för att de som skulle intervjuas 

visste om detta i förväg. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna ytterligare om 

detta, för att försäkra oss om att de förstod villkoren. 

  

Samtyckeskravet: Vetenskapsrådet (2002) förklarar samtyckeskravet med att deltagarna själva 

får bestämma om de vill delta i undersökningen samt vilka villkor som ska gälla. Deltagare 

har alltid rätt att avsluta sin medverkan i studien om de själva önskar det (Vetenskapsrådet, 

2002). Det är också viktigt att forskaren inte försöker övertala eller påverka deltagarna i 

studien och de bör inte heller ha någon form av personlig relation till deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under våra intervjuer förklarade vi att deltagandet var helt frivilligt 

och om de själva kände för det kunde de när som helst avsluta sitt deltagande utan att behöva 

förklara någon orsak. 

  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer som deltar i en undersökning ska hållas 

anonymt och det ska inte vara gå att identifiera vilka personerna i undersökningen är om de 

inte själva önskar det (Vetenskapsrådet, 2012). Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att 

skydda sitt material genom att inte låta några utomstående personer ha tillgång till det. För att 

skydda deltagarnas identitet har vi använt fingerade namn och inte heller nämnt på vilka 

förskolor de arbetar. Vi har också förvarat vårt material för att ingen obehörig ska få tillgång 

att läsa det.  

  

Nyttjandekravet: Enligt Vetenskapsrådet (2002) får det insamlade materialet från enskilda 

personer endast användas i forskningen och inte lämnas över till andra som kan ha intresse av 

materialet för egen vinning. Vi var noga med att informera deltagarna att det insamlade 

material endast skulle användas till denna studie. 
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5.5 Databearbetning 

 

Vi inledde vårt analysarbete med att transkribera det insamlade materialet vilket enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) innebär att det insamlade materialet omvandlas från ljud till text. Vid 

transkribering av materialet är det viktigt att personerna som har intervjuats får vara anonyma 

utifrån etiska principer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter att vi hade transkriberat 

och bearbetat fem av totalt sex intervjuer ansåg vi att det fanns tillräckligt med material för att 

få svar på våra forskningsfrågor. Då svaren från intervjuerna inte tillför någon ny kunskap 

talar Zetterquist och Ahrne (2015) om att man har uppnått en ”mättnad” (s. 42). Vi beslutade 

därför att inte transkribera intervjun med förskollärare 6. Franzén (2014) kallar det insamlade 

material för rådata. Detta material behöver bearbetas för att komma fram till ett resultat. För 

att kunna dra slutsatser och få svar på forskningsfrågorna måste materialet först skrivas ner 

för att sedan kunna analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.6 Tolkning och analys 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att “analysera betyder att separera något i delar eller 

element” (s. 234). Under arbetet med analyserna har vi använt oss av vad Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver som de tre delarna som ingår i en analys. Dessa tre delar är; 

sortering, reducering och argumentering (Rennstam & Wästerfors, 2015). Enligt författarna 

handlar sortering om att bli bekant med sitt insamlade material genom att sortera, ordna samt 

att göra det begripligt. De förklarar vidare att om studenten lyckas sortera sitt insamlade 

material på ett noggrant sätt har det gjort stor betydelse för ordningen i analysen. Vi har vid 

flera tillfällen läst och analyserat materialet med hjälp av systemteori och sociokulturellt 

perspektiv. Under bearbetningen av materialet från intervjuer måste det vara tydligt vilka 

begrepp som ingår i studiens teoretiska utgångspunkt då dessa kan vara till hjälp för hur 

materialet ska sorteras och kategoriseras (Svensson, 2015). I vår studie har vi utgått från 

centrala begrepp inom sociokulturell teori vilket innefattar dialog, kommunikation, 

kontext,  socialt samspel, proximala utvecklingszon samt vuxnas kunskaper. Vi har även 

använt oss av faktorer (ex. miljö, tid, personal, barngrupp) som sker under organisations-, 

grupp- och individnivå vilka ingår i systemteori. Dessa begrepp har varit till stor hjälp under 

arbetet med vår analys. 

 

Genom att ordna och redovisa det insamlade materialet i teman eller kategorier blir det lättare 

att förstå resultatet (Löfgren, 2014). Vårt resultat sorterades därför in i tre teman och för att 

styrka resultatet valde vi att både citera och referera till förskollärarna som intervjuades. Detta 

för att kunna belysa deras uppfattningar om hur förskolan anpassas för barn i behov av särskilt 

stöd och om detta stöd främjar inkludering i verksamheten. 
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6. Resultat 
 

Nedan kommer en beskrivning av studiens resultat. Vi har valt att presentera resultatet utifrån 

tre olika teman som har förankrats i forskningsfrågorna. Dessa tre teman har vi valt att kalla 

för; Förskollärares uppfattningar av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, Hur 

förskollärare uppmärksammar och utreder stödinsatser hos barn i behov av särskilt stöd, 

samt Förskollärares metoder och strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I 

texten kommer de centrala begreppen att synliggöras då dessa har en koppling till studiens 

teoretiska utgångspunkter. Begreppen skrivs i kursiv stil. 

 

6.1 Förskollärares uppfattningar av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

 

Samtliga förskollärare har erfarenheter av att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd. 

Förskollärarna 1, 2, 3 och 4 har mer än tjugo års erfarenheter av att arbeta i förskolan. 

Förskollärare 1 och 2 belyser att specialpedagogiken har utvecklats under alla år som de har 

arbetat inom förskolan. 

  

“Nog fanns ju de här barnen, men man jobbade inte med dem på samma sätt som man 

gör idag. Det har ju utvecklats.” (förskollärare 1). 

  

Förskollärare 5 har relativt nyligen blivit färdigutbildad förskollärare men har hunnit arbeta i 

några år. Hon har redan fått erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och 

berättar att det finns många barn i svårigheter i den egna verksamheten. Förskollärare 5 

berättar att hon inte har någon specialpedagogisk utbildning och lägger därför stort värde i 

sina kollegors erfarenheter samt kunskaper inom det specialpedagogiska området. Detta 

sociala samspel menar förskollärare 5, skapar möjlighet för ökad kunskap inom det 

specialpedagogiska området.  

  

“Så jag har ingen direkt utbildning men man lär sig mycket av varandra också, 

kollegor emellan som kanske har jobbat längre eller mer med det” (förskollärare 5). 

  

I resultatet framkommer det att arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan innebära en 

omfattande insats för personalen i förskolan. Förskollärare 3 och 4 beskriver att de har stor 

erfarenhet inom detta område. Förskollärare 4 berättar att det under vissa läsår har funnits 

flera barn samtidigt i verksamheten som har varit i behov av särskilt stöd. De har då fått 

möjlighet till resurs i form av extra personal. Förskollärarna berättar också att de har 

erfarenheter av att göra orosanmälan. En orosanmälan görs när personalen misstänker att ett 

barn lever under svåra förhållanden eller blir utsatt för våld. Enligt förskollärare 4 är 

personalen skyldiga att anmäla detta till Socialtjänsten. 

  

“Om vi känner en oro så gör vi en anmälan och sen om det är rätt eller fel (...) Det är 

vi ju ålagda att göra.” (förskollärare 4). 
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Resultatet visar att förskollärare 1, 2 och 5 anser att specialpedagogik i förskolan handlar om 

att på anpassa verksamheten och dess miljö, på organisations-, grupp- och individnivå. Detta 

görs för att kunna möta och se alla barns enskilda behov. Förskollärarna beskriver att miljön 

har betydelse för hur barnet lär sig och ska därför ses som kontextbundna. Det framkommer 

även att förskollärarnas kunskaper och den relation de har till barnen är viktig för att kunna 

utmana dem i deras utveckling och lärande. Detta kopplas till den proximala 

utvecklingszonen. Förskollärarna som intervjuades är eniga om att deras bemötande av barnet 

bygger på vilket förhållningssätt de har. Förskollärare 3 och 4 framhåller vikten av ett nära 

samarbete och dialogen med specialpedagogen, då detta kan ge stöd till personalen i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. 

 

“Man ska se varje individ och försöka anpassa verksamheten inför varje barn och då 

spelar det ingen roll om de behöver mycket eller lite stöd” (förskollärare 5). 

  

I vår studie visar resultatet att samtliga förskollärare beskriver att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd omfattas av många olika aspekter, som kan ske under olika faktorer, vilket gör 

arbetet väldigt komplext. Några exempel kan vara språksvårigheter, utåtagerande beteenden 

eller barn som är tillbakadragna. Förskollärare 5 anser att det är viktigt att uppmärksamma de 

barn som är tystlåtna och inte tar stor plats i verksamheten, eftersom dessa barn lätt kan 

hamna i skymundan. Förskollärare 3 och 4 tar upp att barn i svårigheter ofta har diagnoser 

eller lever i familjer med missbruk. Det kan även handla om att barn lever under andra sociala 

förhållanden i jämförelse med andra barn i förskolan. 

 

“Det har ju varit även föräldrar och missbruk och det har varit (...) både diagnos och 

oerhörda problem i hemmet” (förskollärare 3). 

  

Förskollärare 1 och 2 berättar att det kan synas redan i tidig ålder om ett barn är i behov av 

särskilt stöd. De påpekar dock att en del barn kan vara sena i sin utveckling, men detta 

behöver inte innebära att barnet sedan kommer att få någon fastställd diagnos. Förskollärare 5 

framhåller vikten av att inte kategorisera barnen, då vissa barn som befinner sig i en svårighet 

endast kan behöva stöd under en viss period under sin förskoletid. Hon påpekar också att det 

även kan finnas barn som inte visar några tydliga tecken på att vara i behov av särskilt stöd, 

men som ändå väcker funderingar hos personalen. Exempel på detta kan vara barn som har 

svårigheter att byta eller avsluta aktiviteter på förskolan, eller har svårt att anpassa sig till 

verksamhetens rutiner. 

 

6.2 Hur förskollärare uppmärksammar och utreder stödinsatser hos barn i behov av 

särskilt stöd 

 

Resultatet visar att samtliga förskollärare har ett liknande arbetssätt, vilket ofta börjar med att 

personalen uppmärksammar att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd. De reflekterar och 

kommunicerar sedan tillsammans i arbetslaget för att få en gemensam bild av barngruppen. 

Om det visar sig att personalen har liknande uppfattningar, kopplas en specialpedagog in som 
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med hjälp av sina kunskaper kan ge stöd och vägledning i hur arbetet ska fortsätta. 

Förskollärarna och specialpedagogen observerar och dokumenterar hela barngruppen 

tillsammans. Detta görs för att ta reda på om verksamhetens miljö har påverkan på 

barngruppen, samt om de upplevs ha svårigheter och kan behöva stöd. Visar dokumentationen 

att det finns barn i gruppen som är i behov av särskilt stöd kontaktas alltid deras 

vårdnadshavare och informeras om vad de intervjuade förskollärarna har uppmärksammat vid 

respektive förskolan. 

 

“Då tar vi ett möte med föräldrarna och frågar hur det ser ut hemma? (...) och så 

berättar vi att vi skulle behöva ta in våran specialpedagog och frågar om det skulle 

vara okej om hon kommer in och kollar? Då kollar hon på de här sakerna som vi har 

kollat på och så kollar hon på gruppen och organisationen (...)” (förskollärare 4). 

  

När personalen har fått ett godkännande av vårdnadshavarna kan specialpedagogen kopplas in 

för att inleda stödinsatser för det individuella barnet. Det genomförs en kartläggning av barnet 

som kommer att ligga till grund för den handlingsplan som sedan utförs. Enligt förskollärare 1 

och 5 får specialpedagogen endast titta på barngruppen och inte det enskilda barnet, om inte 

vårdnadshavarna godkänner stödinsatserna. Om den handlingsplan som förskolan har utfört 

under organisations-, grupp- och individnivå inte är tillräcklig behövs en ytterligare utredning 

göras. Förskollärare 4 berättar att denna basutredning görs via Barnavårdscentralen, BVC. I 

denna basutredning kan barnpsykolog eller logoped kopplas in beroende på barnets 

svårigheter.  

  

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att ha en god och öppen dialog med barnens 

vårdnadshavare. Förskollärare 5 beskriver att en god samverkan skapar bättre möjligheter för 

både verksamheten och hemmet att samarbeta med barnets stödinsatser. Enligt förskollärare 3 

och 4 är det avgörande att ha med sig vårdnadshavarna i det specialpedagogiska arbetet. De 

påpekar också att det i vissa fall kan ta lång tid innan vårdnadshavarna accepterar att deras 

barn är i behov av särskilt stöd. De anser att det är viktigt i detta skede att inte skynda på 

vårdnadshavarna, utan ta det varsamt. I kontakten med vårdnadshavare anser förskollärare 5 

att personalen bör undvika att använda fackliga termer när de kommunicerar om barnet, då 

vårdnadshavarna kan ha svårt att ta till sig det som sägs. Hon framhåller även att det är viktigt 

att lyfta fram det positiva hos barnet. 

  

“inte fokusera så mycket på de negativa grejerna, utan de positiva och försök få med 

föräldrarna. (...) Men oftast så tycker jag att de förstår, de vill ju sitt barns bästa och 

bara man liksom försöker prata utifrån barnets bästa. Det är ju det vi vill fokusera på, 

då brukar det sällan vara något problem.” (förskollärare 5). 

  

Förskollärare 1 berättar att hon lagt märkte till att en del vårdnadshavare kan behöva mer stöd 

i sitt föräldraskap nu, än tidigare. Hon tror att detta delvis kan bero på sociala medier och den 

press som sätts på vårdnadshavare i hur de ska uppfostra sina barn. 
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“Det har ju också förändras nu när jag tänker tillbaka på de 25 åren, så jobbar vi 

mycket mer med föräldrastöd än vad man gjorde då (...) Det är som att många 

föräldrar har tappat tron på sig själva. (...) att de triggar varandra, eller att det är 

mycket grupper man är med i. (...) Men de är så osäkra många.” (förskollärare 1). 

  

När det handlar om barn som är i behov av särskilt stöd, menar förskollärare 1 och 2 att en 

viktigt faktor är att arbetslaget inte får lägga skuld på vårdnadshavarna, då detta kan skada 

samarbetet mellan förskolan och hemmet. Alla förskollärare som intervjuades var överens om 

att verksamheten ska visa respekt, men samtidigt vara tydlig i relationen med barnets 

vårdnadshavare. 

  

“(...) sedan får man inte skuldbelägga föräldrarna. Att man liksom har något barn som 

är väldigt utåtagerande, att det liksom handlar om uppfostran. Utan man får som vara 

väldigt varlig och väldigt tydlig” (förskollärare 1).  

  

En svårighet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan enligt förskollärare 4 vara att de 

känner sig otillräckliga. Om behovet är väldigt stort kan det krävas extra personal, vilket ofta 

kan vara svårt att få. Om det inte finns tillräckligt med personal i förskolan kan alla barn 

påverkas negativt. Förskollärare 5 beskriver att faktorer som stora barngrupper samt för få 

förskollärare kan göra att barnet inte får tid till rätt stöd, eftersom personalen måste ta hänsyn 

till hela barngruppen samtidigt. Samtliga förskollärare var överens om att vårdnadshavare 

måste vara delaktiga om arbetet med barn i svårigheter ska bli av god kvalitet. När det handlar 

om möjligheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, anser förskollärare 1 och 2, att det 

arbete och det förhållningssätt som råder i arbetslaget kan gynna hela barngruppen. De 

förklarar att de även kan se att barnens sociala samspel samt förståelse för varandra förbättras 

när alla blir delaktiga i verksamheten. Förskollärare 5 beskriver att det specialpedagogiska 

arbetet ökar kunskapen och förbättrar arbetet, samtidigt som det utvecklar hennes 

förhållningssätt gentemot barnen. Hon menar också att barnen utvecklar sin empati och 

solidaritet mot varandra. 

  

“...det kan ju vara så att de barn som är i behov av särskilt stöd kan dra upp hela 

barngruppen eftersom det kan bli en så fin sammanhållning och de värnar om varandra 

och tycker liksom att [barnet] får göra så där (...) men det är okej. Det smittar av sig, 

även barnen kan se att den här personen kan behöva lite extra stöd och då kan de även 

ge det, eller förstå att det kan finnas svårigheter.” (förskollärare 5) 

 

6.3 Förskollärares metoder och strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

 

Samtliga deltagare beskriver att de använder sig av en mängd olika metoder och strategier i 

sitt arbete och i det sociala samspelet med barn i behov av särskilt stöd. Vilken de väljer att 

använda sig av beror helt på vilken svårighet barnet befinner sig i. För att ta reda på vilka 

metoder och strategier som är lämpliga, berättar förskollärare 1 och 2 att de observerar och 

dokumenterar de situationer som barnet behöver stöd i, vilket görs på organisations-, grupp- 

och individnivå. 
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Förskollärare 5 förklarar att de arbetar utifrån det enskilda barnets svårigheter och sätter in 

stödinsatser efter det. Handlar det om barn som exempelvis är sena i sin språkutveckling 

beskriver samtliga förskollärare i studien att de använder sig av tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation, TAKK. Förskollärare 1 samt 3 förklarar att de använder 

TAKK för att möjliggöra kommunikation och samspel mellan alla barn i verksamheten. 

Bildstöd är en annan metod som kan underlätta kommunikation för barn som är i behov av 

särskilt stöd. Denna metod kan även vara till hjälp för barnet att få en tydlig bild över vad som 

kommer att hända under dagen, anser förskollärare 1 och 2. För barn i svårigheter, menar 

förskollärare 5, att det är viktigt att förbereda dem för övergångar, samt avslut av de 

aktiviteter som planeras att genomföras. Ett annat sätt att förbereda barnen kan vara att 

använda sig av sociala berättelser. Ett exempel på detta kan enligt förskollärare 1 och 2 vara 

att med hjälp av penna och papper rita olika symboler eller streckgubbar som visar vad det är 

som ska hända. De förklarar vidare att detta är ett mycket bra och enkelt sätt att använda sig 

av. 

  

“Sociala berättelser då, streckgubbar. (...) Avsluta, klä på sig. Gå ut och lek. (...) 

Antingen sitter man med barnet och ritar vad som ska hända, bara streckgubbar. (...) 

Enkelt, behöver bara vara någon symbol. (...) Steg för steg. (...) Det behöver inte vara 

något stort moment.” (förskollärare 1). 

  

Förskollärare 3 och 4 anser att det är viktigt att anpassa miljön på organisationsnivå i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. De påstår också att de genom dessa anpassningar kan skapa 

möjligheter till att dessa barn får uppleva framgångar i sin utveckling. Flertalet av 

förskollärarna har erfarenheter av att anpassa miljön i verksamheten för att kunna möta barn i 

svårigheter. Förskollärare 4 berättar att arbetslaget kontinuerligt gör anpassningar i 

verksamheten för alla barn, men anser att de anpassningar som görs för barn i svårigheter är 

mer omfattande. Hon beskriver att dessa anpassningar är kopplade till barnets individuella 

behov och det kan därför se olika ut beroende på vilken svårighet barnet befinner sig i.  

  

Förskollärare 1, 2, 3 samt 4 beskriver att barn i behov av särskilt stöd kan ha svårt att klara 

övergången från förskola till skolan. De uppfattar att skolans personal inte har samma 

möjlighet under organisationsnivå att anpassa sin egen verksamhet utifrån barnets behov, 

vilket de menar gör det svårt för barnet att anpassa sig. Det är ofta i denna övergång som 

barnet får genomgå en utredning och eventuellt få en fastställd diagnos. 

  

“Vi är ju ganska duktiga här på förskolan att organisera upp, dels dela in i smågrupper 

och vi är ganska mycket förskollärare ändå och så. Sen när de börjar på skolan då är 

det stora barngrupper och det blir som på ett annat sätt och då funkar det inte. Det är 

inte lika anpassat.”(förskollärare 3). 

  

Förskollärare 5 berättar att de använder sig av Levla lärmiljö i verksamheten, vilket är ett 

stödmaterial som är framtaget av Umeå kommun. Detta material kan personalen använda sig 

av i arbetet med barn som befinner sig i svårigheter. Hon förklarar att de fyller i ett formulär 

som beskriver i vilken situation barnet behöver stöd i. Det kan handla om faktorer som 
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exempelvis att barnet bits eller upplevs otrygg. Sedan ska arbetslaget tillsammans formulera 

beskrivningar av de anpassningar som ska göras för detta barn. Hon förklarar vidare att de 

även ska dokumentera under organisations-, grupp- och individnivå vilka insatser samt 

anpassningar som ska göras för barnet. 

  

“Det är jätte, jättebra, så den använder vi som själva för att följa upp (...) man vill ha 

något eget, någonting som är lätt att arbeta ifrån. Levla lärmiljö är ett bra 

arbetsmaterial” (förskollärare 5). 

  

Samtliga förskollärare beskriver att det är viktigt att ha kunskap och tålamod samt att finnas 

som stöd för barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 1, 2 och 5 anser att förskollärare inte 

får vara för principfast och ha en mängd regler som alla barn måste anpassa sig efter. 

Förskollärare 1 menar att om alla barn ska behandlas rättvist så måste de behandlas olika. Det 

är viktigt att våga släppa på vissa regler och principer som kan råda i en verksamhet, samt att 

våga granska sitt egna förhållningssätt, menar förskollärare 5 och 1. Enligt förskollärare 4 kan 

personalen med en god relation samt kunskap till barnet, läsa av om det har en bra eller dålig 

dag. Förskollärare 1 upplever att vissa strategier kan fungera den ena dagen, men inte den 

andra och anser att det är viktigt att kunna läsa av barnet. Alla förskollärarna påpekar vikten 

av att vara flexibel i sitt arbete för att kunna bemöta barnets individuella behov. För många av 

de barn som är i behov av särskilt stöd kan vissa rutiner i förskolan vara svåra för barnen att 

delta i. En av dessa rutiner kan vara samlingen och en strategi kan enligt förskollärare 1 vara 

att barnet får komma in i slutet av aktiviteten. Detta för att skapa möjligheter för det barnet 

ska uppleva att det lyckats genom att få delta i slutet av samlingen. 

  

“Då blir det inte ett misslyckande, utan då kommer man med in och är med de få 

minuter som man fixar, fast man får vara med till slutet. Då får man känslan av att man 

har fått vara med istället för att vara med från början och så funkar det inte och man 

måste kliva ut och misslyckas” (förskollärare 1). 

  

Förskollärarna som har deltagit i intervjuerna berättar att många av de metoder och strategier 

som de använder sig av kan vara gynnsamma under både individ- och gruppnivå, alltså för 

både det enskilda barnet och barngruppen. Genom att låta alla barn får vara delaktiga i detta 

arbete skapas möjligheter till inkludering och socialt samspel i barngruppen, samt att det inte 

pekar ut något enskilt barn. Samtliga förskollärare tycker det är viktigt att ta del av forskning 

och att det alltid finns behov av kompetensutveckling inom sitt yrke. 

   

Förskollärare 1 berättar att de erbjuder alla vårdnadshavare utvecklingssamtal en gång per år. 

För barn i behov av särskilt stöd kan det behöva genomföras flera samtal tillsammans med 

specialpedagogen och vårdnadshavarna. Dessa samtal ska handla om att följa upp och stämma 

av om stödinsatserna är tillräckliga. Hon beskriver vidare att det görs delmål som ska 

underlätta för att barnet ska kunna utvecklas i verksamheten. Även förskollärare 3 och 4 

berättar att de kontinuerligt för dialog med barnets vårdnadshavare samt specialpedagogen. 
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Enligt förskollärare 1 och 2 är det viktigt att de utredningar som görs under organisations-, 

grupp- och individnivå när barnet går i förskolan följer med när det börjar skolan. Om det 

finns en färdig utredning innan barnet börjar skolan anser de att detta kan bidra till att skolan 

lättare kan göra lämpliga anpassningar efter barnets behov. Förskollärare 2 beskriver att om 

personalen kan förmedla det som fungerar bra, underlättar det för barnet och det slipper gå 

igenom samma process en gång till. Förskollärare 2 har erfarenhet av att om barnets journal 

inte förs vidare till förskoleklass, har detta påverkat barnet på ett negativt sätt. Hon beskriver 

att barnet kan uppleva frustration över att bli missförstådd av personalen som inte känner till 

barnets problematik. Innan information om barnets utredningar kan skickas vidare, menar 

förskollärare 2, att vårdnadshavarna ska ha givit sitt godkännande. Förskollärare 5 förklarar 

att både kartläggningen och handlingsplanen ska gå via förskolechefen och kommunen innan 

den kan ges ut till skolan. 

 

6.4 Resultatsammanfattning 

 

Förskollärarna som deltog i studien har alla arbetat med barn som är i behov av särskilt stöd. 

De lägger också stort värde i de kunskaper och erfarenheter som deras kollegor har och 

beskriver att samarbete inom arbetslaget är viktigt för dem. Resultatet visar även på att det 

krävs en betydande insats av personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Då 

begreppet barn i behov av särskilt stöd omfattas av många olika aspekter beskriver 

förskollärarna detta arbete som komplext. Förskollärarna berättar även att det finns många 

metoder och strategier att tillgå i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I denna studie 

tycks specialpedagogik främst handla om att anpassa verksamheten och dess miljö för att 

möta barnets enskilda behov. I de fall förskollärarna upptäcker att ett barn är i behov av 

särskilt stöd är de tydliga med att diskutera detta inom arbetsgruppen för att se om de delar 

uppfattning. När de anser att det finns ett behov tar de hjälp av en specialpedagog. 

Förskollärarna förklarar att vårdnadshavarna måste godkänna att en specialpedagog kopplas 

in. Alla förskollärare som intervjuades anser att samarbetet med specialpedagogen är viktig, 

eftersom detta samarbete kan bidra till att de får hjälp och stöd i det praktiska arbetet. I 

resultatet framgår det att ett bra samarbete med både vårdnadshavare samt specialpedagogen 

är avgörande för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar också att några 

förskollärare beskriver att många vårdnadshavare är osäkra i sin roll och att det har blivit 

vanligare i förskolan att stödja dem i sin uppfostran av barnen. 

 

Förskolans förhållningssätt visar sig också påverka hur förskollärarna ser på och arbetar med 

barnen och de anser att detta är något som kan ge stöd till hela barngruppen. Samtliga 

förskollärare anser även att de metoder och strategier som används i verksamheten bidrar till 

att främja delaktighet och inflytande i barngruppen. Förskollärarna förklarar att insatsernas 

omfattning avgörs utifrån det behov barnet har och vilken svårighet det befinner sig i. Enligt 

förskollärarna är det viktigt att sätta upp delmål i arbetet med dessa barn för att stödja deras 

utveckling och lärande samt för att kunna utvärdera det egna arbetet. 
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7. Diskussion 
 

Nedan kommer valet av metod att diskuteras. Vidare kommer resultatet att diskuteras i 

relation till tidigare forskning, teorier samt styrdokument. 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsansats och vi har genomfört kvalitativa 

intervjuer. Vi valde denna metod då vi ansåg den vara bäst lämpad utifrån studiens syfte. Vår 

analysram har utgått från vårt syfte, våra tre forskningsfrågor samt våra teoretiska 

utgångspunkter; sociokulturellt perspektiv och systemteori. Under bearbetning av resultatet 

har materialet tematiserats. Detta medförde att det insamlade materialet blev hanterbart under 

analysarbetet. Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller vikten av att sortera sitt material 

för att kunna urskilja och komma fram till ett bra resultat. De menar även att det är viktigt att 

studiens teorier har en tydlig roll i detta arbete. Vi tycker att studiens teoretiska 

utgångspunkter samt dess centrala begrepp har bidragit till vårt resultat utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor. Detta stämmer överens med det Karlsson (2014) beskriver om 

vetenskapliga undersökningar. Författaren förklarar att dessa typer av undersökningar har 

utgångspunkten i någon teori, vilket gör att förståelsen för forskningsobjektet kan variera 

beroende på vilken teori som studien utgår ifrån. Hade vi utgått ifrån en annan teori i vår 

studie hade resultatet kunnat bli ett annat.  

 

I denna studie har vi arbetat efter Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

principer har hjälpt oss i vår planering samt i genomförande av studien. Med stöd av dessa 

principer upplevde vi att deltagarna fick en större trygghet då vi var tydliga med att deltagarna 

är anonyma samt att det var frivilligt att delta i studien. Grundtanken med denna studie var till 

en början att genomföra både intervjuer och observationer, då vi ansåg att dessa två metoder 

kompletterar varandra. Inför metodvalet fanns en oro att förskollärarna skulle tolka 

observationerna som en form av granskning av deras arbete och förhållningssätt. Vi tror att 

detta kunde ha resulterat till att samarbetet mellan oss och förskollärarna kunde bli negativt. 

Anledningen till att vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer var att vi ansåg att denna 

metod skulle hjälpa oss att belysa förskollärarnas uppfattningar om hur förskolan anpassas för 

barn i behov av särskilt stöd, samt om detta stöd främjar inkludering i verksamheten. 

Intervjuerna skulle även minimera risken för att förskollärarna upplevde sig granskade eller 

bedömda av oss studenter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar dock att det kan 

finnas svagheter med intervjuer. Författarna förklarar att intervjuer endast ger en begränsad 

bild av ett specifikt fenomen. Vi var medvetna om denna problematik då resultatet i vår studie 

bygger på vad förskollärarna berättade under intervjuerna. Trots att vi fick ett bra material 

från intervjuerna så hade det genom kompletterande observationer kunnat styrka resultatet 

ytterligare.  

 

Vi använde oss även av semistrukturerade intervjuer under vårt arbete. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) utgår semistrukturerade intervjuer från att frågorna formuleras 
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innan intervjuerna genomförs och att det ges möjlighet att kunna ställa följdfrågor. 

Följdfrågor kan skapa möjligheter till att intervjun blir så givande som möjligt. (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Följdfrågorna som vi ställde var användbara då vi behövde förtydliga våra 

frågor, samt att dessa hjälpte oss då vi ville att deltagarna skulle förtydliga sina svar. Vid en 

av intervjuerna hade deltagarna endast en begränsad tid att genomföra samtalet. Detta 

medförde en del stress under intervjun och vi hann därför inte med att ställa alla 

intervjufrågor. Löfgren (2014) belyser den tidsbrist som kan råda i förskolan. Han anser att 

om det inte finns gott om tid att genomföra en intervju, kan den upplevas som jäktad. Vid 

resterande intervjuer hade vi möjlighet att sitta ostört och vi hade även gott om tid att 

genomföra samtalen. 

 

Deltagarna i vår studie godkände att intervjuerna spelades in, vilket gjorde det lättare för oss 

att koncentrera sig på samtalen. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skapar detta 

möjligheter att komplettera ljudinspelningarna med anteckningar. Vi valde därför att både 

spela in samt föra anteckningar under intervjuerna för att kunna tolka, bearbeta och analysera 

materialet. Hade vi enbart fört anteckningar under intervjuerna anser vi att det hade blivit 

svårare att ge en korrekt skildring av deltagarnas beskrivningar. Vi upplevde att när endast en 

av oss förde anteckningar och att intervjuerna spelades in, kunde den andra koncentrera sig på 

intervjun och skapa en djupare dialog med deltagarna. Under intervjuerna hjälptes vi båda åt 

och detta tycker vi har varit en positiv erfarenhet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

7.2.1 Förskollärarnas uppfattningar av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd  

  

Samtliga förskollärare som har deltagit i studien har erfarenheter av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. De berättar att specialpedagogik ingår i deras dagliga arbete i 

varierande omfattning och i varje termin har de något eller några barn som är i svårigheter. 

Enligt Skolverket (2016a) ska förskolans personal vara ett stöd till dessa barn. Under 

intervjuerna med förskollärarna framkommer det att de är nöjda över sitt arbete. De beskriver 

också vikten av att tidigt kunna ta stöd av kollegor och specialpedagoger. Detta tycker vi 

stämmer överens med  Skolverket (2017) som skriver att förskollärare kan behöva hjälp och 

handledning av experter inom andra områden när de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

  

De som har arbetat länge som förskollärare berättar att specialpedagogiken har utvecklats 

mycket under tiden de har arbetat. Vi tror att detta kan bero på att forskningen inom 

specialpedagogik har förändrats mycket på relativt kort tid. Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) förklarar att  forskningen har gått från ett kategoriskt till ett relationellt 

perspektiv. Inom det relationella perspektivet är det relationen mellan individen och miljön 

som ska undersökas (Emanuelsson et al., 2001). Under intervjuerna pratar förskollärarna om 

att de har haft barn i sin verksamhet som levt i missbruk, eller under svåra sociala 

förhållanden. De beskriver också hur viktigt det är att anpassa verksamheten för att även dessa 

barn ska uppleva trygghet. Förskollärarnas beskrivningar anser vi utgår ifrån ett relationellt 
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perspektiv vilket stöds av Asp-Onsjö (2014) som framhåller att det sociala samspelet och den 

miljö som barnet lever i är viktiga faktorer som påverkar barnet. 

  

Det framkommer i intervjuerna med förskollärarna att specialpedagogik i förskolan till stor 

del handlar om att kunna möta samt se alla barn och detta är något som även Ahlberg (2013) 

framhåller. Detta kopplar vi till att förskollärarna arbetar efter att möta barnens perspektiv, för 

att ge dem det stöd och omsorg som de behöver. Med barns perspektiv menar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) att de ska kunna framföra tankar, erfarenheter och känslor. 

Författarna påpekar också hur viktigt de vuxnas bemötande är för att ge barnen möjlighet till 

inflytande. Under vår studie har det blivit tydligt att arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

är komplext och inrymmer många olika aspekter. Något som alla förskollärare påtalar i 

intervjuerna är att det ofta syns tidigt om ett barn är i en svårighet. De förklarar att det är 

viktigt att i god tid utvärdera och anpassa verksamheten för att barnet ska få det stöd det 

behöver. Förskollärarna berättar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd kräver större 

anpassning men att de inte upplever det som en belastning. Att barn i verksamheten har 

olikheter är något som ska ses som positivt i verksamheten (Ahlberg, 2013; Palla, 2011). 

 

Resultatdiskussion ur ett sociokulturellt och systemteoretiskt perspektiv 

  

En av förskollärarna i studien belyser vikten av att ta del av sina kollegors kunskaper och att 

lära av varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det sociala samspelet avgörande för att 

kunna få nya kunskaper (Ahlberg, 2013). Några av förskollärarna beskriver att de lär sig 

mycket av deras specialpedagog och framhåller att samarbetet med henne är betydelsefullt för 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta kan även tolkas ur ett systemteoretiskt 

perspektiv, vilket fokuserar på att se sociala faktorer som sker på organisations-, grupp- och 

individnivå (Björck-Åkesson, 2014). 

   

Flera av förskollärarna förklarar att miljön är viktig för barns lärande samt utveckling. Inom 

det sociokulturella perspektivet belyser Ahlberg (2013) och Hundeide (2006) att de 

kontextbundna situationerna ses som utgångspunkter för barns möjligheter till lärande. Det är 

därför viktigt att ta reda på hur barnen lär sig i den miljö de befinner sig i (Ahlberg, 2013). 

Förskollärarna anser att deras kunskaper och relationer till barnen är betydelsefull för att 

kunna utmana dem i deras lärande och utveckling. Dysthe och Igland (2003) belyser den 

viktiga roll som de vuxna har i skapandet av en god miljö, eftersom den ska intressera och 

utmana barnen i deras lärande och utveckling.   

 

7.2.2 Hur förskollärare uppmärksammar och utreder stödinsatser hos barn i behov av särskilt 

stöd 

 

Förskollärarna i studien arbetar på ett liknande sätt i hur de upptäcker att ett barn är i behov av 

särskilt stöd och hur de hanterar frågan i den egna verksamheten. Samtliga beskriver att de 

samarbetar med specialpedagogen när de utvärderar miljön i verksamheten och att detta är 

något som görs med fokus på hela barngruppen. Förskollärarna beskriver att de ser miljön 

som en viktig komponent i att ta reda på vad den har för påverkan på barnen. Vi anser att 
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detta stämmer överens med det som Isbell (2012) framhåller, att förskolans miljö är väldigt 

komplex eftersom den omfattas av en mängd olika faktorer. Dessa kan vara både fysiska och 

sociala faktorer som styr vilket möjligheter barnet har att samspela med andra barn samt 

vuxna (Isbell, 2012). Förskollärarnas pedagogiska kunskaper är en betydande faktor, vilket 

Ylvén och Wilder (2014) framhåller som ett viktigt krav i förskolan. De menar också att 

denna kunskap är avgörande för hur miljön anpassas för barn i behov av särskilt stöd. 

Författarna framhåller att den anpassning som görs ska ge förutsättningar till lärande och 

utveckling. En av förskolans viktiga uppdrag är att kunna anpassa miljön för alla barn som 

deltar och detta möjliggörs genom att den ständigt ska utvärderas och utvecklas (Skolverket, 

2016a). Detta stämmer även med den Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) som 

beskriver att en tillgänglig miljö skapar möjlighet för barns inkludering i förskolans 

verksamhet.  

  

De förskollärare som deltog i studien beskriver att de inte får påbörja några stödinsatser på 

individnivå innan de har fått ett godkännande av barnets vårdnadshavare. De gör sedan en 

kartläggning och handlingsplan som berör barnets behov. En viktig del i kartläggningen är att 

stödinsatserna ska främja barnets delaktighet samt inkludering i förskolan. Enligt Palla (2011) 

ska barnet och vårdnadshavarna på ett tidigt stadie erbjudas stödinsatser i verksamheten. Hon 

framhåller även att dessa stödinsatser ska fokusera på att barnet ska ingå i en gemenskap med 

andra barn och vuxna. Ahlberg (2013) belyser vikten av att verksamheten ska acceptera och 

bemöta alla barn. Ahlberg anser även att inkludering ska ses som en process i hela 

verksamheten och att barns olikheter ska tas i beaktande, för att kunna närma sig en likvärdig 

förskola. Förskollärarna i studien beskriver att när stödinsatserna inte räcker till kopplas 

antingen BVC, logoped eller barnpsykolog in för att göra en basutredning. 

  

Under våra intervjuer framkommer det att en god samverkan med barnets vårdnadshavare är 

väldigt viktigt. De menar att relationen ska utgå från en öppenhet och respekt där fokus läggs 

på vad som är bäst för barnet. Denna öppenhet anser Jonsdottir och Nyberg (2013) har en 

betydande roll i den professionella relation som förskollärarna har till barnets vårdnadshavare. 

Författarna förklarar att en annan viktig komponent är att kunna ta det varsamt i kontakten 

med vårdnadshavarna. Några av förskollärarna i vår studie beskriver att det kan vara svårt för 

vårdnadshavare att acceptera att deras barn är i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare 

anser även att personalen inte får skuldbelägga vårdnadshavarna i deras uppfostran av barnet 

då detta kan skada relationen mellan hemmet och förskolan.  

 

I vår studie framkommer det att några av förskollärarna anser att fler vårdnadshavare behöver 

stöd i sin föräldraroll. De menar att detta kan bero på sociala mediers inverkan. Förskollärarna 

har lagt märke till att det finns en rädsla hos vårdnadshavarna att göra fel i sin uppfostran av 

barnet. Bokström och Sarkadi (2013) belyser att denna osäkerhet är vanligt förekommande 

bland vårdnadshavare i förskolan. De beskriver att det är viktigt att anpassa verksamheten för 

att kunna ge dem stöd. Detta stöd måste grundas på att både personal samt vårdnadshavare är 

eniga i stödarbetet (Bokström & Sarkadi, 2013). De förskollärare som intervjuades anser att 

kommunikationen med vårdnadshavarna måste vara tydlig för att undvika missförstånd, vilket 
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de menar kan leda till att relationen påverkas negativt. Förskollärarna framhåller därför vikten 

av att vara tydlig och visa respekt i sin relation samt kommunikation med vårdnadshavarna.  

Enligt förskollärarna i studien kan arbetet med barn i behov av särskilt stöd vara en god 

möjlighet som kan komma att främja hela barngruppen. Några av dem tog även upp att detta 

arbete kan förbättra barnens relationer i barngruppen. Enligt Ahlberg (2013) kan inkludering 

av barn i svårigheter leda till att den resterande barngruppen får en större förståelse för 

olikheter. Det står även i Skolverket (2016a) att ”omsorg om och hänsyn till andra människor 

ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (s. 4). 

 

Resultatdiskussion ur ett sociokulturellt och systemteoretiskt perspektiv 

  

Samtliga förskollärare i studien beskriver att det är viktigt att reflektera och föra dialog med 

varandra i arbetslagen när ett barn väcker deras funderingar. De anser även att det är viktigt 

att tidigt få stöd och hjälp av specialpedagog när de misstänker att ett barn är i behov av stöd. 

Inom det sociokulturella perspektivet ses språk och kommunikation som avgörande faktorer 

för utveckling samt lärande (Ahlberg, 2013; Kragh-Müller, 2012; Säljö, 2014). 

Kommunikation är  också viktigt vid de träffar och utvecklingssamtal som förskollärare har 

med barnens vårdnadshavare samt för hur de samverkar med varandra. 

  

Resultatet visar att även att alla förskollärare beskriver vikten av att verksamheten ska 

utvärderas och granskas. En central del i detta arbete är att se hur olika faktorer påverkar 

barnets lärande samt utveckling. Samtliga har en samsyn på att varken barnet eller deras 

vårdnadshavare ska skuldbeläggas när det handlar om exempelvis utåtagerande beteende, 

uppfostran, eller samverkan med hemmet. Detta styrks av Andersson (2000) som menar att 

samspelet mellan personal och vårdnadshavarna ska utgå ifrån att lyssna på och respektera 

varandra. Hon menar att en god samverkan handlar om att hitta lösningar som ska ge barnet 

möjlighet till lärande och utveckling. Författaren framhåller också att personalen ska se 

barnets vårdnadshavare som experter som besitter värdefull information om barnet. Denna 

information kan sedan vara till stor hjälp för personalen i arbetet (Andersson, 2000). 

Förskollärare 4 beskriver att det arbete som görs i verksamheten kan ske tillsammans med 

exempelvis specialpedagogen, BVC samt barnpsykologen. Vi kan se kopplingar till ett 

systemteoretiskt perspektiv, som enligt Björck-Åkesson (2014) innebär att samverkan sker på 

samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå för att komma fram till stödinsatser eller 

utredningar som ska hjälpa barnets utveckling och lärande. 

 

7.2.3 Förskollärares metoder och strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd förklarar förskollärarna att de använder sig av 

många olika metoder och strategier. Enligt Sandberg och Norling (2014) finns det inte någon 

metod som passar för alla barn. Förskollärarna förklarar att vilken metod de använder beror på 

vilka svårigheter som barnet har. En av förskollärarna berättar om stödmaterialet, Levla 

lärmiljö och att detta kan vara ett bra stöd för barn i svårigheter. Pedagogisk dokumentation 

kan också vara ett bra stöd för att synliggöra vilka barn som är i behov av särskilt stöd 

(Palmer, 2012). Förskollärarna berättar i intervjuerna att de observerar och dokumenterar hur 
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verksamheten fungerar utifrån barnens olika behov. Detta ger dem sedan ett underlag för att 

kunna sätta in särskilda stödinsatser. Enligt Skolverket (2016a) har förskollärare ett ansvar för 

att “systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp och analysera barns utveckling och 

lärande” (s. 14). 

 

Förskollärarna i studien tar upp att de tillämpar metoder som bland annat TAKK och bildstöd 

i arbetet med hela barngruppen. Detta är något som vi anser är ett inkluderande arbetssätt då 

alla barn får vara delaktiga. Enligt Sandberg och Norling (2014) sker arbetet enligt de 

generella metoderna ifrån att arbeta tillsammans med alla barn i gruppen. De specifika 

metoderna utgår däremot från samarbetet med enskilda individer (Sandberg & Norling, 2014). 

Skolverket (2016a) framhåller även att barngruppen är en central del då barn ska lära och 

utvecklas. Några av förskollärarna beskriver att vissa av de metoder och strategier som 

förskollärarna använder sig av kan fungera vid ett tillfälle men inte vid nästa. I arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd förklarar förskollärarna i studien om hur viktigt det är att vara 

flexibel i sitt bemötande. Detta stöds även av Eriksson (2014) som framhåller att 

förskollärarens förhållningssätt är viktig i bemötandet mot barnet då det kan leda till att barnet 

känner sig tryggt i verksamheten. Några av förskollärarna framhåller att barn måste behandlas 

olika för att de ska behandlas rättvist. Med detta menar de att alla barn är unika och ska därför 

behandlas efter sina egna förutsättningar. Samtliga förskollärare förklarar att de alltid försöker 

jobba efter barnets bästa och för att deras tid i förskolan ska vara meningsfull. Utifrån detta 

tolkar vi att förskollärarna försöker inta ett barnperspektiv, vilket enligt Halldén (2003) 

handlar om att lyssna på barnen och försöka förstå dem i ett diskursivt sammanhang. 

  

För att skapa goda förutsättningar till barn i behov av särskilt stöd brukar förskollärarna dela 

in barnen i mindre grupper. De påpekar att för stora barngrupper och lite personal kan 

innebära att det finns mindre tid för de enskilda barnen. Om dessa resurser inte finns kan det 

leda till att förskollärarna känner sig otillräckliga. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 

barngrupperna vara lämpligt stora och uppdelade, samt att barnen erbjuds en god miljö. 

Samtliga förskollärare i vår studie arbetar med att anpassa miljön i förskolan, för att barnen 

ska få en bra dag i förskolan. En av förskollärarna berättar att ett exempel på detta är när de 

låter barn som har svårt att vara med under en hel samling, får komma in slutet. För att barnen 

inte ska känna sig utanför så kan denna metod få dem att bli delaktiga. I Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2017) framgår det att verksamheter med goda lärmiljöer ger barnen en 

bättre möjlighet att bli delaktiga i sitt eget lärande men också i samspelet med andra. Vilket är 

en viktig utgångspunkt för att barnen ska få må bra och utvecklas som individer 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). 

  

Förskollärarnas förhållningssätt är enligt vårt resultat centralt för hur barnet bemöts i 

förskolan. Eriksson (2014) belyser vikten av att personalen ständigt bör diskutera 

förhållningssättet som råder inom verksamheten, men enligt författaren ges det sällan tid för 

reflektion från den egna ledningen. Samtliga förskollärare i studien anser att reflektion och 

samtal med varandra är väldigt viktigt och betydelsefullt i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Vi tycker att detta stämmer överens med Hundeide (2006) som skriver, att samtal inom 

arbetslaget kan bidra till att personalen lär och utvecklas tillsammans. I resultatet 
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synliggjordes även den makt som förskollärarna besitter ute i verksamheten. De personer som 

vi intervjuade har en gemensam syn på att alla barn ska inkluderas i verksamheten och att 

kunskap om barnet är avgörande för hur det bemöts. De strategier förskollärarna använder sig 

av tillsammans med relationen de har till barnen, visar på den disciplinära makten. Palla 

(2011) framhåller att “med denna syn blir kunskap om och närhet till dem som ska styras 

viktig” (s. 53).  

 

Barnets stödinsatser följs upp genom att förskollärarna och hemmet för samtal om barnets 

utveckling. Jonsdottir och Nyberg (2013) anser att detta är grunden för att skapa en god 

relation till vårdnadshavarna. De framhåller även att denna kontakt är avgörande för att barnet 

och vårdnadshavarna ska känna trygghet samt förtroende för verksamheten. I Skolverket 

(2016a) beskrivs att denna samverkan ska fokusera på barnets trivsel, utveckling samt 

lärande. Vidare beskrivs att verksamheten ansvarar för att samverkan med barnet och hemmet 

ska leda till ett pålitligt samarbete. Enligt Skolverket är samverkan viktigt för att barn i behov 

av särskilt stöd ska ha det bra i förskolan.  

 

Personalen ansvarar för att skapa möjligheter för barnet att kunna klara av svårigheter och 

känna att de har en plats i förskolan (Skolverket, 2016a). Några av förskollärarna i studien 

påpekar vikten av att stödinsatser ska innehålla delmål som ska möjliggöra för det enskilda 

barnet att utvecklas och lära tillsammans i barngruppen. Detta tycker vi har en tydlig koppling 

med den Specialpedagogiska skolmyndighetens (2017) beskrivning av delaktighet i 

förskolan.  För att främja barnets utveckling tillsammans med andra krävs delaktighet med 

andra barn. Det är därför verksamhetens ansvarar att skapa dessa förutsättningar 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017). Förskollärarna menar även att den insamlade 

informationen som samlas för ett barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd, måste föras 

vidare till förskoleklass, samt skola. Detta för att kunna underlätta för det enskilda barnet och 

för den verksamhet barnet förflyttas till. Enligt förskollärarna som vi intervjuade är denna 

information betydande för att det enskilda barnet lättare ska bli förstådd och även få det rätta 

stödet fortsättningsvis. Skolverket (2016a) fastslår att förskolan ska samarbeta med 

förskoleklass, skola samt fritidshem. För att ge stöd till barnets lärande och utveckling på lång 

sikt, måste detta ske på ett tryggt och tillförlitligt sätt (Skolverket, 2016a). Skolverket 

framhåller även att vid övergångar ska kunskaper, information samt erfarenheter om 

innehållet framföras mellan de berörda skolformerna samt fritidshemmet. Detta för att skapa 

ett fortlöpande sammanhang samt progression i barnens lärande och utveckling (Skolverket, 

2016a). 

 

Resultatdiskussion ur sociokulturellt och systemteoretiskt perspektiv 

  

Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett centralt begrepp 

och handlar om att lärandet sker tillsammans med någon som kan lite mer än en själv (Kragh-

Müller, 2012; Säljö, 2014). Detta är något som vi har sett i vårt resultat, då förskollärarna 

förklarar vikten av att möta barn där de befinner sig, samt att finnas nära för att kunna stödja 

dem i sin utveckling och lärande. Samtliga förskollärare förklarar att de använder TAKK som 

ett komplement till kommunikation inom hela barngruppen. Vi har tolkat det som att samtliga 
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förskollärare i studien använder sig av olika metoder för att möjliggöra kommunikation och 

samspel mellan barnen. Utifrån denna tolkning anser vi att de arbetar utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, då det sociala samspelet mellan barnen anses vara det centrala. 

Detta menar Ahlberg (2013) utgör grunden inom det sociokulturella perspektiv. 

 En av förskollärarna använder sig av ett stödmaterial som vi anser har kopplingar till 

systemteori. Detta material kallas för Levla lärmiljö och används för att kunna se vilka olika 

faktorer som påverkar barnet negativ. Inom det systemteoretiska perspektivet läggs fokus 

enligt Björck-Åkesson (2014) på faktorer som har inverkan på barns lärande och utveckling. 

För att kunna ge barnet det stöd det behöver kan olika insatser behöva sättas in (Björck-

Åkesson, 2014). I arbetet med stödmaterialet Levla lärmiljö, förklarar förskolläraren att de 

utgår från ett öppet, respektfullt, samt inkluderande arbetssätt. Hon berättar även att de måste 

kunna se alla barn som enskilda individer med olika förutsättningar och behov. Under 

intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare beskriver att de arbetar utifrån ett 

förhållningssätt som tar tillvara på barns olikheter och hur dessa ges plats i verksamheterna. 

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

 

I resultatet av vår studie blir det tydligt att arbetet med barn i behov av särskilt stöd innehåller 

många olika aspekter att förhålla sig till. Något som vi anser blir betydande i vårt kommande 

yrke är därför att vara flexibel och inte principfast. Vi anser även att förskollärares 

förhållningssätt har inverkan på dessa aspekter och att dessa påverkar hur barnen blir bemötta 

i verksamheten. Att se och bemöta barnets särskilda behov och ta det i beaktande är därför 

centralt i det specialpedagogiska arbetet (Ahlberg, 2013; Palla, 2011). Det som också blev 

tydligt i intervjuerna var vikten av att reflektera tillsammans i arbetslaget. Dessa samtal ska 

kontinuerligt genomföras och fokus ska ligga på det förhållningssätt som råder i arbetslaget. I 

arbetet med barnen är det även viktigt att reflektera över värdegrunden samt hur dessa ska 

överföras i praktiken. Vi tror att dessa samtal kan bidra till att arbetslaget blir medvetna om 

deras barnsyn och för att alla i verksamheten ska sträva efter en inkluderande förskola, en 

förskola för alla. 

  

En annan viktig och betydande del i det specialpedagogiska arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd, är att det kan gynna hela barngruppen. Att barnen ska få ingå i en gemenskap, 

samt utveckla sin empati och solidaritet mot andra i verksamheten var något som blev tydligt i 

samtalen med förskollärarna. Det har också blivit tydligt i studiens resultat att relationen och 

samarbetet med både specialpedagogen och vårdnadshavarna är väldigt viktig. Detta 

samarbete anser vi har en avgörande roll för att barnet ska få det rätta stödinsatserna. 

Skolverket (2016a) beskriver att samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del i barnets 

allsidiga utveckling samt att vårdnadshavarna ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i 

verksamheten. 

  

Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att alla som arbetar inom förskolan ska få möjlighet 

att utveckla deras specialpedagogiska kompetens. Detta för att ta del av den forskning som 

råder i Sverige, men även internationellt. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi tycker att det skulle vara intressant att ta del av samt forska mer om vårdnadshavarnas 

perspektiv utifrån det specialpedagogiska arbetet som görs i verksamheten. Ett oväntat 

resultat i vår studie var att förskollärarna upplevde att sociala medier påverkar 

vårdnadshavares uppfostran av barnet. Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare i 

detta område eftersom vi lever i ett digitaliserat samhälle som hela tiden utvecklas. 

Betydelsen av förskollärares kompetens inom det specialpedagogiska området i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd är ett annat viktigt område att forska kring. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna 
 

Hej! 

  

Vi heter Carin Augustsson och Sara Öberg. Vi är två studenter som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi har påbörjat vårt examensarbete 

och vi har valt området specialpedagogik. 

  

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar och beskrivningar om hur 

förskolan anpassas för barn i behov av särskilt stöd, för att främja inkludering i verksamheten. 

Vi är intresserade av att ta reda på hur behov av stödinsatser uppmärksammas och utreds hos 

barn i behov av särskilt stöd. Vi är också intresserade av hur förskollärare beskriver det 

praktiska arbetet och vilka möjligheter detta skapar för inkluderingen av barn i behov av 

särskilt stöd. Slutligen vill vi uppmärksamma vilka stödinsatser som kan komma att ges och 

hur förskollärare följer upp dessa. 

  

För att samla in material till vår studie vill vi utifrån vårt syfte intervjua förskollärare och 

använda ljudinspelning. Förskollärarna som väljer att delta i intervjun kommer att vara 

anonyma och ljudinspelningarna kommer endast att användas av oss studenter vid analys- och 

resultatarbetet. Sedan kommer det insamlade materialet att förstöras. Om deltagarna inte vill 

att intervjun ska spelas in kan de ändå delta, eftersom vi även kommer att föra anteckningar. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

  

Med hänsyn till förskollärarnas anonymitet kommer vi inte använda namn på varken 

deltagarna eller verksamheten. Det insamlade materialet kommer endast att användas i vårt 

examensarbete som kommer att publiceras vid LTU:s publikationsdatabas. 

  

Vi har önskemål att komma ut och genomföra vår datainsamling (intervjun) senast under 

vecka 16 eller 17. 

  

Om ni har några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Sara Öberg: xxx@student.ltu.se  

Carin Augustsson: xxx@student.ltu.se 

  

Handledare: Mervi Höglin: xxx@ltu.se 
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Bilaga 2 

Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

2. Vad är specialpedagogik i förskolan enligt dig? 

 

3. Vad har du för erfarenheter av att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

4. Hur skulle du beskriva ett barn som är i behov av särskilt stöd? 

 

5. Hur uppmärksammas och utreds behov av stödinsatser hos barn i behov av särskilt 

stöd? 

 

6. Har ni några metoder/strategier i bemötandet med barn i svårigheter? Kan du ge något 

exempel? 

 

7. Hur följs barnets individuella stödinsatser upp? 

 

8. Vilka hinder/möjligheter kan uppstå i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

9. Hur är samverkan mellan vårdnadshavarna? 

 

10. Finns det behov av kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området? 

 

11. Är det något du skulle vilja tillägga eller berätta om angående detta område? 

 


