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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka och få en fördjupad kunskap kring hur ett antal 
förskollärare arbetar med barn som befinner sig i gråzonen och är i behov av särskilt stöd. 
Frågeställningarna var: Vilka metoder används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för 
att stödja deras utveckling och lärande? Vilken hjälp har förskollärarna möjlighet att få i sitt 
arbete med barn i behov av särskilt stöd? Hur ser sammarbetet med hemmet ut? För att svara 
på dessa genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med fyra verksamma förskollärare vars antal 
år och erfarenheter inom yrket varierade. I litteraturgenomgången belyses riktlinjer från 
skollagen och styrdokument samt tidigare forskning som behandlar frågeställningarna. 
Studien visade på att det finns olika arbetssätt som med fördel används i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd, såsom att arbeta nära barnen, dela in dem i minder grupper samt 
reflektion kring verksamheten och arbetslagets förhållningssätt. Som stöd i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd framkom att arbetslagets egna erfarenheter och kunskaper är till stor 
hjälp samt ett nära samarbete med förskolechef och specialpedagog. Vidare framkom det i 
studien att det är förskolans ansvar att vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande samt att det är av stor vikt att samarbetet mellan hem och förskola bygger på ett 
öppet klimat där det råder jämliket och professionalitet. 
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Inledning 
 
De första åren i ett barns liv är otroligt betydelsefull för barnets möjlighet till utveckling och 
lärande. Det är viktigt att barnet har bra kontakt och samspel med de människor som finns 
omkring dem och därigenom ingå i och få erfarenheter av olika sociala och kulturella 
gemenskaper. De behöver få vara glada, ledsna, arga och få dessa känslor bekräftade. De barn 
som behöver stöd till detta har också rätt att få detta för att kunna utvecklas vidare (Björck-
Åkesson, 2009). 
 
I skolverket (2010) kan man bland annat läsa att: 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn 
med svårigheter. (Skolverket 2010, s. 7) 

Under utbildningen har vi kommit i kontakt med begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” 
många gånger. Trots detta så upplever vi att det inte finns något bra svar på vad det egentligen 
innebär. Sandberg och Norling (2009) förklarar att begreppet barn i behov av särskilt stöd är 
svårt att definiera. Vad det innebär beror oftast på pedagogernas egna erfarenheter kring barn i 
svårigheter. Det finns exempelvis barn som är berättigade till särskilt stöd på grund av 
sjukdom eller funktionsnedsättning men det finns också barn som befinner sig i en gråzon. 
Dessa barn har inte fått någon slags diagnos identifierad men som enligt föräldrar eller 
förskolepersonal har svårigheter i sin utveckling. Det är dessa barn, som befinner sig i 
gråzonen, vi talar om när vi fortsättningsvis använder oss av begreppen barn i behov av 
särskilt stöd och barn i svårigheter. 
 
Våra erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar är att det många gånger kan 
vara svårt att genomföra det läroplanen förespråkar, att förskolan ska ta hänsyn till alla barns 
olika förutsättningar och behov och anpassa sin verksamhet därefter. Att det händer att barn 
måste anpassa sig efter förskolans arbetssätt istället. Vi har då ställt oss frågan vilka 
förutsättningar som finns för förskolan att upptäcka de barn som är i svårigheter, och när de 
gör det, hur går de vidare? Hur kan arbetet med dessa barn se ut? 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap kring hur ett antal 
förskollärare arbetar med barn som befinner sig i gråzonen och är i behov av särskilt stöd. 
 
Frågeställningar: 
 

1.  Vilka metoder används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att stödja 
deras utveckling och lärande? 

2.  Vilken hjälp har förskollärarna möjlighet att få i sitt arbete med barn i behov av 
särskilt stöd? 

3.  Hur ser samarbetet med hemmet ut? 
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Litteraturgenomgång 
Under denna del av rapporten kommer vi att presentera vad styrdokumenten säger samt 
tidigare forskning som berör vårt arbete inom området barn i behov av särskilt stöd. För att 
underlätta inläsningen av kapitlet så har vi delat upp litteraturen under rubrikerna: Vad säger 
styrdokumenten?, tidigare forskning, barn i behov av särskilt stöd, metoder och hjälpmedel i 
arbetet, förhållningssätt, stöd till personal och samverkan mellan hem och förskola.  

 
Vad säger styrdokumenten? 
 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 
personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett 
barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 
stödinsatserna. (Skollagen, 2010:800, § 9) 
                               
Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den 
pedagogiska verksamheten. 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 2010, s. 7) 
 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn 
med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
(Skolverket 2010, s. 7) 
 
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 
och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 
varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (Skolverket 2010, s.7) 
 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom 
ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att 
förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 
föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Skolverket 2010, s. 15) 

 
Tidigare forskning 
Barn i behov av särskilt stöd 
Lutz (2006) skriver i sin avhandling att den största andelen av barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan utgörs av barn med problem som är svåra att identifiera och benämna. 
Avhandlingen visade att problemen som finns kring dessa barn ofta hamnar under de tre olika 
områdena: 



4 
 

• Problem med språk och kommunikation 
• Koncentrationssvårigheter 
• Utagerande beteende 

Dessa områden innefattar exempelvis problem i barnens samspel med andra barn och vuxna, 
känslomässiga problem såsom passivitet och aggressioner samt barnets verksamhetsrelaterade 
problem. 
 
Björck-Åkesson (2009) beskriver att det finns fördelar med svårigheten i att barn i behov av 
särskilt stöd är svårdefinierat. Bland annat så minskar risken för att barn stämplas och det ger 
också förskolan möjlighet till att lättare förändras och utvecklas då det blir upp till förskolan 
att anpassa sin verksamhet. 
 
I allmänna råd till förskolan (Skolverket 2016) står det att: 
 

Barns behov av särskilt stöd kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid 
situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet mellan 
barnet och de människor och den miljö som finns samt de aktiviteter som sker i förskolan. 
Det betyder till exempel att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. 
Det handlar också alltid om bemötande, att se barn i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling som subjekt, med samma rättigheter och skyldigheter som andra, och inte som 
objekt för specialpedagogiska insatser, kompensatorisk träning eller som endast föremål 
för omsorg och omhändertagande. (Skolverket 2016, s. 33) 

 
Vidare kan man läsa att alla barn behöver stöd i sin utveckling och det viktigaste för barnet är 
att förskolan håller bra kvalité i sin pedagogiska verksamhet. Detta är förskolechefens ansvar 
men eftersom att arbetslaget är närmast verksamheten så bör dessa två samarbeta i beslut som 
tas kring utformning av arbetet. 
 

Metoder och hjälpmedel i arbetet 
Johannessen (1997) förklarar att de åtgärder som sätts in i förskolan med fördel ska omfatta 
hela barngruppen för att på så sätt avdramatisera det hela och förebygga att barnet känner sig 
utpekad. Det är inte bara barnet med det särskilda behovet som drar nytta av ett specifikt 
arbetssätt utan alla barnen kan ha glädje och dra fördel av det. 
 
Björck-Åkesson (2009) förklarar att för att ge barnen som är i behov av särskilt stöd rätt 
förutsättningar på förskolan så måste pedagogerna reflektera kring både det individuella 
barnet och kring förskolemiljön. Pedagogerna måste då kartlägga barnets personlighet och hur 
hen lär på bästa sätt. Miljön kartläggs på så sätt att pedagogerna funderar kring barnets 
samspel med människorna som finns i verksamheten, hur olika aktiviteter struktureras, vart 
det är mest gynnsamt för barnet att befinna sig i olika aktiviteter/situationer och vilket 
material som används. 
 
Många barn kan ha problem att hantera förändringar i vardagen. Förskolan är en verksamhet 
som följer en grupps rytm och detta innebär många växlingar mellan aktiviteter varje dag. 
Dessa växlingar kallas övergångssituationer. Det finns också den typen av förändringar i 
vardagen på förskolan som är ofrånkomliga, exempelvis ändringar i barnets schema, vikarier 
och ändrade gruppsammansättningar vid olika situationer. Ett barn som har problem med 
denna typ av förändringar behöver förförståelse, innebärandes att hen behöver förberedas på 
vad som kommer att ske. På så sätt klarar barnet av omställningen på ett bättre sätt. 
Författaren menar att om förskolan ger barnet i svårigheter struktur och rytm i sin vardag så 
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minskas barnets antal splittrade intryck och ger den en trygg grund till dagens upplägg. 
(Kadesjö, 2008) 
 
Hoff (2006) beskriver andra språkutvecklande aktiviteter som man kan använda sig av. 
Exempelvis så är det bra om man arbetar i mindre grupper och då aktivt försöka inkludera alla 
barnen i aktiviteten. Vid bokläsning så kan den vuxne ställa frågor till barnen om texten eller 
få dem att upprepa vad boken handlade om. Hoff skriver vidare att man genom att använda 
sig av boksamtal kan lyfta de barn som ligger lågt i språkutvecklingen till samma nivå som de 
barn som ligger högre i språkutvecklingen. 
 
Westerlund (2009) skriver att för att kunna tala så krävs det avancerad motorik, just därför 
kan det vara enklare för barn att använda sig av tecken för att förklara vad de vill ha sagt. 
Genom att barnet visar med tecken vad hen vill säga så upprepar den vuxna med ord vad 
barnet säger. På så sätt så får barnet höra det rätta ordet fler gånger och detta leder till att 
barnet snabbare kan säga ordet.  
 

Förhållningssätt 
I Öhman (2009) kan man läsa att ledarskap och lärande är två sidor av samma process. Med 
det menas att vad barnen lär sig beror på pedagogens personliga ledarskap. Pedagogens 
uppgift är att få barnen att uppnå de mål och värden som står i läroplanen men det är alltså hur 
pedagogen lär ut detta och vilken roll denne antar i sin uppgift som är avgörande för vad 
barnen egentligen lär sig. 
 
Thornberg (2006) tar upp begreppet prosocialt beteende. Det innebär att någon agerar utifrån 
någon annans bästa. Empati kan då vara ett motiv för ett barn att handla prosocialt. Det har 
stor betydelse för barns utveckling av prosocialt beteende hur de vuxna resonerar med barnen 
och uppmärksammar dem på både deras egna och andras känslor och att även visa barnen 
konsekvenser av olika handlingar. Barn lär genom att observera och imitera andra barn och 
vuxna och det är genom detta som barnen också får en känsla av vad som är rätt och fel. 
Genom att som vuxen berömma och uppmärksamma barn som exempelvis visar empati och 
omsorg, och på samma sätt visa att ett själviskt beteende inte är önskvärt så lär man barnen ett 
prosocialt beteende. 
 
Öhman (2009) förklarar att det är lätt att veta hur man som pedagog vill agera i vissa 
situationer men det är otroligt svårt att efterleva i pressade situationer. Det är alltså skillnad på 
vad pedagogerna skulle vilja göra och vad de i själva verket gör. Resultatet av vad vi gör är ett 
samspel av vår pedagogiska grundsyn, våra tidigare erfarenheter och vårt samspel med andra 
människor. På så sätt menar författaren att vi skapar vår egen “privata teori”. 
 
Drugli (2003) beskriver att alla pedagoger som arbetar med barn i svårigheter berörs på ett 
personligt plan. Detta är någonting som bör tas i beaktning då det innebär att pedagogens 
känslor påverkar dennes förhållningssätt och kommer därför att prägla arbetet med barnen. 
Pedagogens förhållningssätt grundar sig i handlingar, händelser, värderingar och traditioner 
som inte alltid är medvetna men som i stor grad påverkar samspelet med barnen. 
 
Vidare förklarar författaren att det är så pass vanligt med barn som behöver stöd i sin 
utveckling och att det är av stor betydelse för barnets framtida skolgång att detta upptäcks i 
tidig ålder. Om alla pedagoger har inställningen att det kommer att finnas barn på förskolan 
som behöver extra stöd så hjälper det dem att upptäcka dessa barn. ”För att man tidigt ska 
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kunna få reda på om ett barn inte mår bra och har behov av extra utvecklingsstöd, krävs det att 
man bryr sig om barnet, att man är villig att "se".” (Drugli 2003, s. 26). Författaren menar att 
det finns en risk att pedagoger väljer att inte se vissa situationer eftersom att det kan leda till 
extraarbete. 
 
Drugli förklarar att när ett barn bemöts av negativa eller positiva förväntningar från 
pedagogerna så kan detta vara en utlösande faktor hos barnet i vissa situationer. Beroende av 
vilka förväntningar pedagogen har så påverkar det barnens beteende och barnen reagerar 
utefter förväntningarna. Med detta som bakgrund menar författaren att det är av största vikt att 
pedagoger diskuterar och reflekterar kring sitt förhållningssätt för att medvetandegöra sina 
handlingar. 
 
Öhman (2009) förklarar att vissa barn behöver mer stöd än andra för att bygga upp sitt 
självförtroende och sin självbild. Om pedagogerna bekräftar en viss sida hos ett barn så 
förstärks den och bidrar därmed till barnets egen självbild. Författaren menar att det är 
pedagogens uppgift att skapa ett klimat där barnet får positiv respons och som på så sätt 
främjar barnets måbra-känsla. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att de vuxnas 
förhållningssätt är en stor bidragande orsak till barnens egna uppfattningar.   
 
Tidigare forskning har visat att samspelet barn emellan är av stor betydelse eftersom att 
barnen får utmanas på ett sätt som det inte gör i samspel med vuxna. Barnens motivation till 
utveckling är också större i denna typ av samspel. De barn som har problem i samspel med 
vuxna har ofta problem i samspelet tillsammans med andra barn. Detta innebär att det finns 
barn som inte har några relationer som känns positiva för dem. Det är då den vuxnes ansvar 
att se till att uppmärksamma dessa barn för att bryta den negativa trend som uppstått. Om 
pedagogerna kan få samspelet barn emellan till en positiv erfarenhet så bidrar detta till att 
förebygga problemutveckling hos barnen. (Drugli, 2003) 
 
 
Stöd till personal 

Drugli (2003) beskriver att det finns olika typer av handledning till personal som jobbar med 
barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att inte känna sig ensam i arbetet med tunga 
frågeställningar. Det är istället bra om man kan få hjälp att ta beslut som känns svåra och att 
få diskutera situationen med människor som inte är lika känslomässigt engagerade. Den 
handledning som är enklast att tillämpa och som kan vara otroligt givande är den kollegiala 
handledningen. På det sättet får pedagogerna ta del av varandras erfarenheter och 
kompetenser. Ett annat positivt resultat av att diskutera med kollegor är att allas 
förhållningssätt medvetandegörs och detta leder till ett mer gemensamt arbetssätt.  Vidare 
förklarar författaren att när man får stöd och handledning så är det av största vikt att den som 
handleder får insikt i vilka konsekvenser kommande beslut får för barnet, innan beslutet tas, 
och utifrån detta bestämma vad som blir bäst. Det är viktigt att alla inblandade är medvetna 
om att det inte finns något facit i arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt förstår att alla 
situationer måste individanpassas efter barnets behov. 
 
Om förskolan i ett tidigt skede gör en insats och anpassar vardagen efter barnets behov så kan 
det förebygga senare svårigheter hos barnet (Björck-Åkesson, 2009). Författaren förklarar att 
utifrån hennes studie så ser hon att förskolepersonal som får hjälp av specialpedagog i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd upplever att barnet får bättre hjälp i sin utveckling. Stödet 
kan också riktas mot det individuella barnet eller mot barngruppen beroende på vad som är 
mest lämpligt. 
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Specialpedagogiken handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande för alla 
barn. För att tillgodose alla barns rätt till utbildning krävs särskilt stöd för utveckling och 
lärande utöver den generella pedagogiken för vissa barn och här kommer 
specialpedagogiken in. (Björck-Åkesson, 2009, s. 22) 

 
 

Samverkan mellan hem och förskola 
Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver att den viktigaste anledningen till samarbete mellan 
personal och vårdnadshavare är att det gynnar barnets individuella utveckling och välmående. 
Detta styrks av Drugli (2003) när hon förklarar att barnets utveckling har stor påverkan av 
samspelet mellan förskola och hem. Drugli menar att barnets utveckling är ett resultat av 
barnets egenskaper och miljön det befinner sig i. Det är därför viktigt hur de olika miljöerna 
samspelar med varandra.Ylvén och Wilder (2009) förklarar att det är förskollärarens uppgift 
att ge föräldrarna inblick i barnens situation på förskolan och att försöka ge dem 
förutsättningar till delaktighet i verksamheten. 
 
Borozarslan (2010) skriver att vid de tillfällen när förskolan inte får föräldrarnas tilltro och det 
uppstår meningsskiljaktigheter så är det viktigt att direkt ta tag i problemet och försöka lösa 
det. Barn är väldigt duktiga på att känna av stämningen och märker de att det inte står rätt till 
mellan personal och föräldrar så kan de hamna i en lojalitetskonflikt och tappa förtroendet för 
pedagogerna eller föräldrarna. Därför ska man i största möjliga mån undvika att hamna i en 
diskussion med föräldrarna inför barnen. 

Juul och Jensen (2007) förklarar att det nuförtiden finns en generell uppfattning hos 
pedagoger att barns brister i det sociala samspelet är ett resultat av att föräldrarna i dagens 
samhälle inte har tid eller lust att fostra sina barn. Juul och Jensen beskriver vidare att 
föräldrar i dagens samhälle är mer osäkra och sökande i sin roll. De litar på pedagogernas 
kunskap och vill också gärna ta del av denna. Detta innebär inte att föräldrarna är 
underlägsna, tvärt om så förväntar de sig en kommunikation mellan dem och förskolan som 
bygger på jämlikhet och professionalitet. Föräldrarna är också mer öppna till att ta hjälp ifall 
deras barn är i behov av särskilt stöd. För bara några år sen var detta väldigt skuldbeläggande 
hos föräldrar i ett samhälle där barnen skulle vara perfekta och följa normen. 
 
Juul och Jensen (2007) förklarar att när ett samtal som antingen från förälderns eller 
pedagogens sida känns jobbigt att ta upp leder det ofta till att samtalet skjuts längre fram i 
tiden. Detta drabbar tyvärr barnet och situationen hinner utvecklas och därmed försvåras 
också lösningen på situationen. Detta förklarar också Drugli (2003) i sin beskrivning kring 
samspelet mellan vårdnadshavare och förskola. Ifall dessa två har skilda uppfattningar kring 
barnets situation så måste de, för att komma underfund med hur de ska gå vidare, lägga ner 
mycket tid och engagemang. Detta kan vara en orsak till att personal väljer att inte se de 
problem som i verkligheten finns där. 
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Metod 
I följande del presenteras och motiveras val av metod och urval, genomförandet av 
intervjuerna, hur studien förhöll sig till de forskningsetiska principerna samt hur vi bearbetade 
den insamlade datan. 

 
Val av metod 
Syftet med studien är att undersöka och få en fördjupad kunskap kring hur ett antal 
förskollärare arbetar med barn som befinner sig i gråzonen och är i behov av särskilt stöd. 
Vilka metoder används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Vilken hjälp kan 
förskollärarna få i sitt arbete? Och hur kan samarbetet med hemmet se ut? För att svara på 
studiens syfte och forskningsfrågor valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes individuellt. Den kvalitativa intervjun innehåller en intervjuguide för att hålla 
sig inom syftets ramar under intervjutillfället (Löfgren, 2014). Intervjuguiden i sin tur, är 
utformad med frågor som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Dessa frågor är 
öppna och konkret formulerade så att förskolläraren får möjlighet att ge fylliga och 
uttömmande berättelser utifrån egna erfarenheter och åsikter. Det konkreta blir viktigt ur den 
aspekten att det annars lätt kan bli mer allmänna utlåtanden. (Johansson & Svedner, 2010; 
Löfgren, 2014). 

 
Urval 
Vi genomförde fyra stycken kvalitativa intervjuer med fyra utbildade och verksamma 
förskollärare vars antal år och erfarenheter inom yrket varierade. Förskollärarna arbetade vid 
intervjutillfället på olika förskolor inom samma kommun. Vid telefonsamtal med samtliga 
förskollärare förhörde vi oss om deras erfarenheter i stort inom området vilket avgjorde vårt 
val av lämpliga kandidater. Genom att genomföra grundliga kvalitativa intervjuer med 
förskollärare som har olika erfarenhetsbakgrund ökas chansen för ett mer varierande och 
omfattande resultat (Johansson & Svedner, 2010). 

 
Genomförande 
Innan vi började samla in data utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1). Därefter 
kontaktades förskollärarna. Kontakten skedde i första hand via telefonsamtal där studien kort 
presenterades och en tidpunkt för intervjutillfället bestämdes. Därefter skickades ett mail ut 
till varje förskollärare (se bilaga 2). Mailet innehöll ytterligare information gällande studien, 
information kring individskyddskravet och de forskningsetiska principerna, intervjuguiden 
samt kontaktuppgifter till oss som genomförde studien. En tidig muntlig kontakt som 
innehåller information om syftet och varför studien är viktig följt av en skriftlig information, 
skapar goda chanser för ett förtroende som gör att förskollärarna är öppna och vill dela med 
sig av sina erfarenheter och åsikter (Löfgren, 2014). Ifall det finns en brist på tillit under 
intervjutillfället finns risken att förskolläraren inte vill berätta utifrån sitt synsätt och svaren 
kan bli oärliga och mindre uppriktiga (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Intervjuerna tog plats på vardera förskollärares arbetsplats i ett avskilt rum där risken att bli 
störd var liten. Intervjutiden var utsatt till 30 minuter per intervju, och varje intervju pågick 
mellan 20-30 minuter, där vi båda som genomför studien medverkade. Intervjutillfällena 
inleddes med ett samtal där förskollärarna fick möjlighet att kort berätta om sig själva, detta 
för att få en kort bakgrund kring varje förskollärares yrkeserfarenhet men också för att skapa 
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en avslappnad stämning inför intervjusamtalet. Utöver frågorna i intervjuguiden ställdes även 
följdfrågor under intervjusamtalet, dels för att få ett tydligare svar på vad förskollärarna 
menade och dels för att få mer utvecklade svar ifall svaren var kortfattade och mer abstrakta 
än konkreta. Som intervjuare är det viktigt att vara lyhörd och verkligen lyssna på vad 
förskolläraren berättar, det skapar goda förutsättningar för fylliga berättelser samt möjligheten 
att som intervjuare kunna ställa följdfrågor som både är uttömmande och som håller sig inom 
förskollärarens tankebanor (Johansson & Svedner, 2010; Löfgren, 2014). 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. Detta för att det dels underlättar vid 
databearbetning eftersom det är lätt att gå tillbaka i ljudfilerna och lyssna vad som har sagts, 
men också för att vi på så vis kunde lägga all fokus och koncentration på vad förskolläraren 
berättar och på våra följdfrågor. Genom att spela in intervjuer så höjs kvaliteten eftersom 
förskolläraren kan berätta utan att bli avbruten och behöva vänta för att den som intervjuar ska 
hinna anteckna det som förskolläraren berättar (Löfgren, 2014). 

 
Etiska ställningstaganden 
Med hänsyn till de fyra huvudkrav som ingår i det grundläggande individskyddskravet så 
meddelades förskollärarna om de forskningsetiska principerna och deras betydelse via mail. 
Genom att följa dessa och meddela förskolläraren om dem, visar på respekt samt att 
förtroendet ökar, vilket i sin tur leder till en ökad motivation hos förskolläraren att vilja delta 
(Johansson & Svedner, 2010). Informationskravet innefattar att förskollärarna har fått 
information om att deltagandet är frivilligt samt att de har fått information om studiens syfte 
och frågeställningar. Samtyckeskravet innefattar att förskollärarna har rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på frågor, utan att det leder till negativa 
påföljder. Konfidentialitetskravet innefattar att förskollärarnas personuppgifter förvaras på ett 
sådant sätt att endast forskaren kan ta del av dem, och att inga namn nämns samt att 
intervjuerna raderades efter transkribering. Det ska inte gå att identifiera varken förskollärare 
eller förskola utifrån det sammanställda resultatet. Nyttjandekravet innefattar att all insamlad 
data endast har använts till ändamål för denna studie samt att uppgifterna ej får lånas ut till 
varken kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
Databearbetning 
När all data var insamlad delade vi upp intervjuerna och tog två var för transkribering. Efter 
transkriberingen sammanställde vi resultatet tillsammans utifrån en tematisk analys. Vi sökte 
efter sådant som förskollärarna lyfte fram som särskilt viktigt eller som var återkommande i 
de olika berättelserna, och därigenom framkom olika teman som vi sedan utgick ifrån i 
upplägget av vårt resultat. “Tematiska analyser kan vara särskilt bra om man studerar flera 
olika människors berättelser och vill se hur de förhåller sig på olika sätt till samma fenomen” 
(Löfgren, 2014, s. 152). 
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Resultat 
I resultatredovisningen redovisas det resultat som framkommit under de fyra intervjuerna. 
Resultatet skrivs utifrån studiens frågeställningar som huvudrubriker och med underrubriker 
som ger en lättare översikt. I resultatet kommer de intervjuade pedagogerna att benämnas som 
förskollärare 1, 2, 3 och 4. 

 
Barn i behov av särskilt stöd 
Förskollärare 1 förklarar att hon tänker sig att barnen som inte har en uttalad diagnos eller ett 
fysiskt handikapp är den typen av barn som behöver vardagsstöttning, lite extra 
uppmärksamhet från pedagogerna. Den här typen av stöttning beskriver hon som väldigt 
varierande eftersom att alla barn har olika typer av behov. Vissa behöver stöttning under både 
långa och korta perioder. Vissa barn behöver bara stöttning under vissa delar av dagen. Hon 
förklarar att barn med särskilt stöd blir en del av verksamheten och att det är pedagogernas 
jobb att se alla barnen för att upptäcka om behovet finns. 
 
Förskollärare 4 förklarar att begreppet barn i behov av särskilt stöd låter så stort och allvarligt 
men att det i själva verket innebär att barnet behöver lite extra stöttning från de vuxna. 
 

Men det finns ju den där gråa zonen som inte behöver vara så stort. Det är ju jättevanligt i 
förskolorna idag. Det är småsaker men ändå någonting som vi behöver ta tag i. Mycket 
som de här barnen som är i gråzonen...behöver inte vara någonting som beror på oss utan 
det kan vara från hemmen.  (Förskollärare 4) 

 
Förskolläraren menar att många av problemen hos barnen som är i behov av särskilt stöd 
kommer från hemmen och kanske inte visar sig på samma sätt på förskolan. Trots detta är det 
ändå någonting som förskolan måste ta hänsyn till och arbeta med. 

Förskollärare 4 berättar att hon strävar efter att upptäcka svårigheter så tidigt som möjligt för 
att minimera riskerna till att barnet ska drabbas av större svårigheter senare i livet, som en 
följd av sent upptäckande. 
 

Det är bättre att man ta tag i det så att man känner att man gjort vad man kunnat när 
barnet var på förskolan med mig. Allt speglas ju som alltid sedan. Gör man inte något i 
tid så blir det värre sedan och genom att får de en diagnos sedan så kan det leda till 
mobbning... det blir ju som en följd på allt. Vi har en jättestor roll när man jobbar som 
förskollärare att försöka upptäcka saker i tid när det gäller allt. (Förskollärare 4) 

 
Vilka metoder används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att stödja 
deras utveckling och lärande? 
Att vara nära 
Förskollärare 1, 2 och 3 berättar att de strävar efter ett nära arbetssätt med barnen och tänker 
på att sprida ut sig över alla ytor både inomhus och utomhus. Detta för att hålla sig nära 
barnen för att se och vara medvetna om vad som utspelar sig i samspelet barnen emellan. 
Förskollärare 1 förklarar att utomhus så arbetar de i zoner för att täcka av så stor del av gården 
som möjligt och få möjlighet att se alla barnen. Pedagogerna på förskolan har pratat igenom 
sitt förhållningssätt och kommit överens om hur de vill att arbetet ska vara. 
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Jag tänker att vi jobbar väldigt nära barnen och har fokus på vårt arbete. Vi tittar inte i 
mobiltelefonen eller dricker kaffe. Vi är närvarande med barnen. Vi har inga “vuxenbord” 
på avdelningarna utan allt är utformat så att vi är tillsammans med barnen. (Förskollärare 
1) 

 
Förskolläraren förklarar att om någon i arbetslaget känner att det är något som behöver lyftas 
så tas det upp på möten, allt för att inte förlora tid som kan spenderas med barnen. 
Förskollärare 2 och 3 talar för ett liknande nära arbetssätt. Förskollärare 3 beskriver att när det 
gäller barn som är utåtagerande så är ett sätt är att göra mindre grupper med färre barn och att 
då dela upp grupperna i olika rum med varsin närvarande pedagog. Detta skapar ett lugn för 
både barngruppen och pedagogerna. Hon betonar vikten av att inte plocka ut enskilda barn 
från övriga gruppen utan att alltid ta med fler än ett barn på olika aktiviteter. Genom denna 
typ av gruppindelning blir det lättare för barnen och även pedagogerna att lägga sitt fokus på 
där de är, och inte påverkas av vad som sker i andra rum på förskolan. 
 

Men att jobba nära barnen, det tror jag på. Och vara lyhörd, och försöka hitta intressen 
som de tycker om, spinna vidare på dem, kanske separera dem från barn som man vet 
triggar men försöka göra det utan att det märks. För man vill ju absolut inte sätta någon 
på pottkanten. (Förskollärare 3) 

                                                     
Förskollärare 2 beskriver att hennes förskola består av många olika rum och att de använder 
sig av detta i sitt arbete med barnen. Flera rum möjliggör gruppindelning av barnen och detta 
leder till att pedagogerna på ett naturligt sätt arbetar nära barnen. 
 

Utåtagerande barn 
Förskollärare 3 har många erfarenheter av att arbeta med barn som är utåtagerande både 
fysisk och verbalt. Hon förklarar att i många av dessa fall så har en väl strukturerad 
verksamhet, med tydliga rutiner, och ett nära arbetssätt varit det största stödet för dessa barn. 
Rutinsituationerna är en grundläggande del i verksamheten och förskolläraren förklarar att 
utformningen av dessa har stor betydelse för hur hela verksamhetens struktur tar form, och 
därigenom stor betydelse för de barn som behöver särskilt stöd. Hon menar att barn som är 
utåtagerande är förändringskänsliga och i behov av struktur, minsta lilla förändring i rutinerna 
kan påverka deras känsla av trygghet. 
 
Utifrån förskollärarens erfarenheter kan samlingar och bokstunder med fördel utformas på så 
vis att det alltid sitter uppe bildstöd på vilka barn och vilken pedagog som ska vara 
tillsammans under de olika aktiviteterna. Hon menar att en tydlig visuell bild av vilka som är 
med på aktiviteterna och var aktiviteterna ska äga rum, skapar en trygghet hos alla barn och 
vuxna på förskolan. Hon betonar även vikten i att fullfölja rutinsituationer så gott det går ifall 
det sker någon förändring i planeringen, såsom sjukdom eller ledighet av barn eller pedagog. 
 

...“ja men nu ser det ut såhär idag, det är bara två stycken som kan ha samling” men vi 
strävar ändå efter att genomföra samlingarna på något sätt, för att det blir en trygghet 
framförallt för sådana här barn då som har behov av struktur. Att även ifall det nu 
kommer in ett annat barn och kanske en annan pedagog... “men vi vet ju hur de börjar och 
slutar samlingarna och man äter frukost, så går man till hallen”. Att man får som samma 
rull även om det kan vara en annan pedagog och lite andra barn. (Förskollärare 3) 

Förskolläraren förklarar fortsättningsvis att en del av den tydliga strukturen är arbetslaget. 
Nya människor, såsom vikarier, studenter och praktikanter kan skapa en otrygg känsla hos 
utåtagerande barn och därigenom trigga dem. Hon menar att nya människor därav bör 
undvikas att sättas tillsammans med dessa barn, i den mån det är möjligt. 
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Många gånger kan det även vara andra barn i barngruppen som triggar dessa barn, och i dessa 
fall menar förskolläraren att det kan vara en bra idé att dela barngruppen och göra flera små 
grupper, med barn som trivs tillsammans. På så vis skapas också en möjlighet för 
pedagogerna att vara ännu mer nära dessa barn som är utåtagerande, eftersom de oftast har ett 
behov av det. 
 

Arbetet med barngruppen 
Förskollärare 1 beskriver att de har ett medvetet arbete med barngruppen för att jobba bort 
många situationer som kan leda till att ett barn blir i behov av särskilt stöd. En strategi som 
pedagogerna på denna förskola använder sig av är att i inskolning av nya barn så blir de 
inskolade av de andra barnen. Det är barnen och inte pedagogerna som visar verksamheten för 
det nya barnet. Det gör att de lär känna varandra och snabbare kommer in i gruppen. De 
“gamla” barnen blir som en fadder för de nya. Det är något pedagogerna på förskolan pratar 
mycket om tillsammans med barnen, att de äldre barnen är som faddrar till de yngre och att de 
ska försöka ta hand om varandra. Hon ger ett annat exempel på hur de arbetar med 
barngruppen och det är att de hela tiden försöker få barnen att vända sig till varandra i alla 
situationer. 
 

Man försöker hela tiden vända dem och hämta andra. I maten exempelvis försöker vi med 
samma sak, att vända dem mot varandra. De vill ju gärna prata och berätta till mig kanske 
men då kan man “ hör om nån annan också har varit på husvagnssemester”... Vi vänder 
dem till varandra i samtal och i allt. (Förskollärare 1) 

 
På så sätt menar förskolläraren att det blir ett tillåtande klimat i barngruppen, de vågar fråga 
om hjälp och de söker sig till varandra på ett naturligt sätt. 
Förskollärare 1 menar vidare att pedagogerna på förskolan tänker mycket på att stärka alla 
barns positiva sidor. Hon beskriver att ett barn som befinner sig i svårigheter behöver höra 
positiva saker. Även de barn som befinner sig i samma miljö som barnet i svårigheter behöver 
höra positiva saker kring barnet. Detta för att stärka barnet och för att ge de andra barnen en 
positiv vinkel kring barnet i fråga. 
 
Förskollärare 3 anser att det är viktigt att jobba ihop hela barngruppen, att det inte spelar så 
stor roll för barnen vem de leker med utan att det viktigaste är att de trivs i det de gör, att de är 
kompis med alla. Förskolläraren nämner kort ett annat typ av särskilt stöd som hon stött på ett 
antal gånger under sina verksamma år, och som är ganska vanligt bland barn i förskolan. Hon 
förklarar att många gånger när samlingarna är åldersindelade så finns där många olika 
mognadsnivåer. Detta innebär att många barn inte alla gånger får möjlighet att briljera. Det 
blir också svårt som pedagog att planera en samling som blir en lagom utmaning för alla barn.  
”Men målet är ju hela tiden att de ska få, ja men få lära sig så mycket de kan efter sin 
förmåga, att det ska vara roligt och det ska vara utmanande, det är jättesvårt ibland men…” 
(Förskollärare 3). 
 
Förskolläraren menar att dessa barn som mognadsmässigt inte ligger på samma nivå som 
andra barn i samma ålder, får möjlighet att vara på två samlingar. En samling tillsammans 
med de jämnåriga barnen för gemenskap och umgänge och sedan en samling tillsammans med 
barnen som är ett år yngre för att få möjlighet att briljera och stärka självförtroendet. 
Förskollärare 2 och 4 beskriver att hela barngruppen med fördel kan involveras när det finns 
barn som är i behov av särskilt stöd eftersom att ingen mår dåligt av att arbeta lite extra med 
något specifikt. På så sätt säger hon att barnet som är i behov av stödet inte känner sig utpekad 
eftersom att det involverar alla i gruppen. 
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Ja alla barn kan ju egentligen involveras, man kan ju alltid träna mer med alla. Och att, 
bara spela spel med dom och sånt där.. det är det ingen som mår dåligt av. När man till 
exempel har fått som mål att alla ska klara av att läsa när man går ettan, så är det ju bra 
för alla att få göra sånt där. Och dom tycker ju att det är roligt att få nytt material, så man 
kan spela och… det blir som en ny grej för dom. (Förskollärare 4) 

 
Förskollärare 2 berättar att de i nuläget har ganska många barn vars modersmål är något annat 
än svenska, och är barnen asylsökande så har de rätt till att vara på förskolan från och med att 
de är ett år. Hon menar att i och med detta så blir förskolan ofta den plats vars dessa barn för 
första gången möter det svenska språket. Hennes erfarenheter av att jobba med barn i 
språksvårigheter, både barn med ett annat modersmål och även barn med ett mindre utvecklat 
talspråk, beskrivs utifrån arbetssättet på hennes nuvarande arbetsplats. Då många av barnen i 
barngruppen i nuläget har ett annat modersmål än svenska så är arbetssättet utformat på så vis 
att hela barngruppen får ta del av det stöd som är insatt för att stödja barn med 
språksvårigheter. 
 

För när det då blir att man har ganska många barn som har det behovet, så blir det ju så att 
det blir som lättast att göra det för alla och sen så tycker vi att; ja men det skadar väl 
ingenting och kunna teckenspråk även om barnet inte behöver det, så är det väl jättebra. 
(Förskollärare 2) 

 
Förskolläraren förklarar vidare att det även är vanligt att arbetslaget delar barngruppen i små 
grupper och går iväg till olika rum för att göra olika aktiviteter, vilket medför att barngruppen 
sällan reagerar och tycker att det är konstigt att några barn går iväg med en pedagog till något 
rum. 
 

… det blir ganska naturligt att man tar 4 barn och går till ett rum, det blir inte sådär att ja 
men; varför går ni dit? Utan… För så gör vi ju, vi är ju oftast ute på förmiddagen och det 
är ju alla barn, men efter lunch då delar vi oftast upp oss, att man gör någonting med 
några barn. Så då blir det ju ganska naturligt att man, just då, kan jobba om det är 
någonting man känner att man vill träna. (Förskollärare 2) 
 

Reflektion i arbetslaget 
Förskollärare 1 och 2 betonar vikten i att se verksamheten och omgivningen som det som ska 
förändras i en situation där ett barn är i behov av särskilt stöd. “...för det är ju det som ska 
funka och jag menar det är ju så, det är ju inte hos barnet som felet ligger utan det är ju i 
omgivningen” (Förskollärare 2). Båda förskollärarna nämner att det är arbetslaget som är 
grundstenen i förändringsarbetet, genom reflektion och utvärderingar är det arbetslaget som 
har möjlighet att ändra i verksamheten för att förbättra barnets situation. Förskollärare 1 
beskriver att pedagogerna på hennes förskola jobbar mycket med sitt eget förhållningssätt och 
att det ibland gör ont att inse vad de gjort och vilka konsekvenser det resulterat i. Pedagogerna 
måste kunna vara ärliga mot sig själva och inse när det inte fungerar. Hon förklarar att det är 
otroligt viktigt att utvärdera sig själv och verksamheten för att bli medveten om vad som sker 
och varför det blir så. Hon menar att det är viktigt som pedagog att svälja stoltheten när det är 
något som inte fungerar och inse att man helt enkelt får börja om och hitta nya lösningar. 

Vi har jobbat otroligt mycket med oss själva och bli medvetna om vårt förhållningssätt 
och det kan göra ont ibland att inse att vad sjutton håller jag på med? Hur säger jag och 
hur gör jag? Men blir man bara medveten om det så kan man ju ändra på sig men blir man 
inte medveten så går det inte. (Förskollärare 1) 
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Sammanfattning 
Förskollärarna har ofta liknande anledning till de metoder de använder sig av i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd, men de ger skilda exempel på hur de använder sig av dessa. Det 
viktigaste resultatet som framkom under denna forskningsfråga var: Några av förskollärarna 
strävar efter att arbeta nära barnen och detta har de olika metoder för att göra. Bland annat så 
sprider pedagogerna på förskolan ut sig över både inne och utomhusmiljön och delar in 
barnen i mindre grupper för att på ett naturligt sätt vara närvarande. 
 
I arbetet med utåtagerande barn så anser två förskollärare att det är viktigt att förskolan har 
strukturerad verksamhet med tydliga rutiner eftersom att dessa barn kan vara 
förändringskänsliga. Därför arbetar pedagogerna aktivt med bildstöd för att ge barnen en 
förberedelse av hur dagen ska se ut och därmed också göra barnen trygga. 
 
I arbetet med barngruppen så har förskollärarna skilda strategier men ett genomgående tema 
är att arbeta för att stärka barnens självförtroende och att arbeta för ett bra samspel mellan 
barnen. När förskolorna arbetar med ett barn i behov av särskilt stöd så involveras hela 
barngruppen för att undvika att något barn känner sig utpekat. Förskollärarna anser att hela 
gruppen kan må bra av att arbeta lite extra med vissa saker.        

 
Vilken hjälp har förskollärarna möjlighet att få i sitt arbete med barn i behov av 
särskilt stöd? 
Arbetslagets kunskaper 
Samtliga förskollärare beskriver att deras arbetslag har en stor kunskapsbank tillsammans. 
Oftast har någon av pedagogerna i arbetslaget erfarenheter av olika svårigheter som barn kan 
vara i och vilka metoder och hjälpmedel som har fungerat som stöd i olika tillfällen. 
Förskollärare 1 berättar att de vanligtvis provar sig fram utifrån tidigare erfarenheter och 
kunskaper som arbetslaget har, innan de tar hjälp av övriga insatser.  
  

Alltså vi är ganska snabba på att känna att; vi gör en liten knuff här och ser vad som 
händer, om det blir någon skillnad. Och ibland så märker man det att; ja men det här var 
ju ingenting, det var bara det att barnet behövde puttas igång. Och ibland så märker man 
att; nä men här kommer vi nog att få fortsätta och jobba. (Förskollärare 1) 

 
Förskollärarna från fleravdelningsförskolorna berättar att där tar även arbetslagen från de 
olika avdelningarna ofta hjälp av varandra. Det kan vara genom allmänna diskussioner kring 
förändring i verksamheten eller tips på material som kan fungera som stöd för barnet som är i 
svårigheter. 
 

Specialpedagog 
Samtliga förskollärare berättar att ifall arbetslaget upplever att ett eller flera barn är i behov av 
särskilt stöd eller att arbetslagets egna idéer och förslag på förändring i verksamheten inte ger 
något resultat så tar de kontakt med specialpedagogen. Specialpedagogen kommer i första 
hand för att observera hur arbetslaget jobbar, vilket arbetssätt de har och vilka material och 
hjälpmedel de använder sig av i den dagliga verksamheten, men även barngruppen och de 
barn som anses vara i svårigheter observeras i förhållande till verksamheten. Förskollärare 3 
förklarar att det ofta är specialpedagogen som avgör ifall de ska gå vidare, ifall det behövs 
någon utveckling och förändring av verksamheten. Hon beskriver sina erfarenheter av 
specialpedagoger som professionella på så vis att de jobbar med ett fokus på att förändra 
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miljön på förskolan och arbetslagets arbetssätt, istället för barngruppen och barnen som 
befinner sig i svårigheter. Specialpedagoger kommer med förslag och idéer på hur arbetslaget 
kan tänka i sitt arbete, hur miljön eller leken kan ändras samt vilket material eller hjälpmedel 
som kan passa i olika situationer, allt för att hitta ett arbetssätt som ger barn i svårigheter det 
stöd som de behöver i sin utveckling och sitt lärande. Förskollärare 2 och 3 lyfter vikten av att 
det sker uppföljningar och återkommande möten med specialpedagogen för att arbetslaget få 
möjlighet att berätta hur de anser att det har gått, ifall idéerna och förslagen har fungerat bra 
eller om något behöver ändras eller utvecklas. Förskollärare 3 menar att detta gör att det är lätt 
att hålla en röd tråd genom hela arbetet. 
 

Och de är bra på att skjutsa, ge tips om “ja men gå via BVC, gå till logoped, sök hjälp 
DÄR” men också sen att återknyta till det på nästa möte “ja men hur gick det, har ni varit 
till där… har ni varit till ortopeden” eller vad det nu kan vara, så att jag tycker att de har 
man ju otroligt stor hjälp av. (Förskollärare 3) 

 

Stöd från övriga enheter 
Bortsett från specialpedagogen tar två av förskollärarna upp några andra enheter som de har 
kontaktat för att få stöd i sitt arbete. Förskollärare 4 berättar om en resurs inom kommunen 
som heter “språkteamet”. Dessa tar förskolan kontakt med när de inte vet hur de ska gå vidare 
med arbetet där ett eller flera barn är i språksvårigheter. Språkteamet kommer och samtalar 
med barn och personal och ger förslag på hur pedagogerna kan arbeta vidare med det 
specifika barnet eller med hela barngruppen. Förskollärare 1 förklarar att ifall arbetet utifrån 
specialpedagogens direktiv inte skulle ge något resultat så kan förskolan ta hjälp av det 
pedagogiska stödteamet. Det pedagogiska stödteamet tittar på möjlig utveckling och 
förändring i grundverksamheten och miljön. Förskollärare 1 beskriver också tillfällen där de 
har behövt ta kontakt med och använda sig av tolk i verksamheten. Hon förklarar att tolk som 
metod leder till en bättre kommunikation mellan barn-pedagog och pedagog-förälder. Detta i 
sin tur resulterar i större möjligheter att ge barnet bästa möjliga förutsättningar i det 
pedagogiska arbetet samt att barnet ska känna sig så tryggt som möjligt. Hon nämner även 
kontakten med enheter inom kommunen som arbetar med mångfald som ett ytterligare stöd 
som de har använts sig av, och då framförallt i sitt mångkulturella arbete. Dessa enheter kan 
bistå med material, exempelvis bildstöd, som förskolan kan använda sig av. 
 

Samarbete med förskolechef 
Samtliga förskollärare berättar att deras arbetslag har återkommande samtal och diskussioner 
kring hur verksamheten och barngruppen ser ut. Förskollärare 3 och 4 förklarar att deras 
arbetslag har kontinuerliga träffar där förskolechefen är medverkande för att ta del av hur 
arbetslaget upplever barngruppen och verksamheten och därigenom kan chef och arbetslag 
tillsammans besluta vilka insatser som kan behövas. Förskollärare 4 berättar att även 
specialpedagogen är medverkande på deras träffar och att arbetslaget därigenom kan få 
ytterligare stöd i sitt arbete. Förskollärare 2 förklarar att återkommande samtal kring 
barngruppen ger arbetslaget en större möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka ifall ett barn är i 
svårigheter. “… och det drivs ju nu också att man inte ska vänta, utan tidiga insatser så att det 
inte blir den där att de går nästan hela förskolan innan de har fått hjälp” (Förskollärare 2). 
 

Material och hjälpmedel 
Vad gäller material och hjälpmedel i arbetet med barn i behov av särskilt stöd tar samtliga 
förskollärare upp stödtecken och bildstöd, och att dessa ofta till fördel används i arbetet med 
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hela barngruppen. Förskollärare 2 förklarar att de har barn med sent utvecklat talspråk i 
barngruppen och att dessa får stor hjälp av exempelvis stödtecken. Hon förklarar att 
stödtecken och bildstöd är något som de använder i alla möjliga situationer under dagen, vid 
matsituationer, i hallen vid på- och avklädning och vid samlingar när de exempelvis sjunger 
sånger. Fortsättningsvis berättar hon att arbetslaget har gått en kurs och fått utbildning i 
teckenspråk samt att de har köpt in en bok med alla grundläggande tecken, tecken som ofta 
används såsom maträtter, hälsningsfraser, veckodagar, färger, djur och olika personer och 
relationer. 
 
Förskollärare 2 beskriver vidare att vissa barn har behov av att förberedas på olika aktiviteter 
och vissa barn tycker att det är jobbigt när det försvinner barn från barngruppen, barn som går 
hem för dagen. Hon förklarar att de har satt upp en form av bildstöd i hallen för stödja dessa 
barn. Bildstödet är i form av ord och bilder som visar hur hela dagen ser ut, vilka kläder som 
ska användas och i vilken ordning samt bilder på barnen i barngruppen som visar när alla barn 
ska hem för dagen. Hon menar att dessa bilder blir ett stöd på så vis att hela barngruppen har 
möjlighet att förbereda sig på vad som ska hända härnäst. 
 

Sammanfattning 
Samtliga förskollärare framhåller att de tar hjälp av kollegors erfarenheter i sitt arbete med 
barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans har de en stor kunskapsbank och kan lära mycket 
av varandra. I ett andra skede, när arbetslaget inte känner att det de gör ger något resultat så 
finns specialpedagogen att tillgå. Specialpedagogen lägger sitt fokus på miljön och förskolans 
arbetssätt och på hur detta kan förändras för att ge barnet i svårigheter det stöd som behövs för 
att utvecklas. Samtliga förskollärare talar också om ett nära samarbete med förskolechefen där 
de diskuterar barngruppen och de behov som finns. Förskollärarna nämner också andra 
instanser såsom tolk, personer som arbetar inom kommunen med mångfald, pedagogiska 
stödteamet och språkteamet, som kan hjälpa till i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
Vissa av förskollärarna nämner stödtecken och bildstöd som hjälpmedel och material som kan 
hjälpa förskollärarna i deras arbete. 

 
Hur ser samarbetet med hemmet ut? 
Kontakt med vårdnadshavare 
Vad gäller vårdnadshavarnas möjlighet att påverka arbetet så anser samtliga förskollärare att 
det är viktigt att alltid försöka tillmötesgå deras önskemål så gott det går. Därigenom är det av 
stor betydelse att tidigt skapa ett öppet klimat med vårdnadshavare för att möjliggöra ett gott 
samarbete med hemmet. Förskollärare 1 förklarar att ett tillfälle då det finns möjlighet att göra 
detta är vid hämtning och att det då är viktigt att ta sig tid till att prata med föräldrarna. Hon 
berättar fortsättningsvis att deras arbetslag strävar efter att barnen ska berätta någonting som 
de gjort under dagen. Detta ger även personalen en möjlighet att ta upp om det är något 
särskilt som de arbetat med eller om det hänt något speciellt under dagen. Hon förklarar 
vidare att deras arbetslag har inställningen att alltid veta något om alla barnens dag för att visa 
föräldrarna att de har uppmärksammat deras barn under dagen. Genom att på ett naturligt sätt 
prata kring barnets dag så medför detta att föräldrarna vågar ta upp sådant som de funderar 
kring. 
 

Vi försöker ha en öppen dialog med föräldrar och det tycker jag att vi lyckats med. 
Exempelvis var det en förälder som var orolig att deras barn inte har någon att vara med 
under dagen eftersom att barnet aldrig sa något positivt hemma. Då såg vi till att varje dag 
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berätta och lyfta något bra och fantastiskt som hade hänt. På så sätt blev det också något 
positivt för barnet. Även om hon hade varit med om en negativ sak och tio bra saker så 
såg hon bara det negativa. Genom att lyfta och prata om de bra sakerna så kunde vi hjälpa 
henne att se det positiva… som en reflektion... då hade vi som stöttat både föräldrar och 
barn. (Förskollärare 1) 

 
Med detta menar förskolläraren att det inte bara är föräldrarna som gynnas av att höra om 
barnets dag utan också barnet själv. 
 

När informeras vårdnadshavare om barnets situation? 
Förskollärare 2 beskriver att kontakten med vårdnadshavare kan se olika ut. Vissa gånger då 
arbetslaget upplever att ett barn är i behov av särskilt stöd så kontaktar de inte 
vårdnadshavarna i första hand. Utan det är vanligt att arbetslaget själv, utifrån tidigare 
erfarenheter, provar att ändra på något i verksamheten för hela barngruppen, för att se ifall 
läget ändras. Många gånger så kanske det inte är något problem, det kan vara något som 
kanske fungerar hemma men inte på förskolan, exempelvis att ett barn är lite blyg eller har 
svårt för att komma in i barngruppen, och då menar hon att det är onödigt att oroa 
vårdnadshavarna. Fortsättningsvis betonar hon vikten av att faktiskt meddela vårdnadshavarna 
ifall arbetslaget upplever att barnet behöver särskilt stöd upprepade gånger. 
 

Men märker vi att.. ja men här känner vi att, här behöver vi… ja men då pratar vi ju med 
föräldrarna i första hand, att man säger… ja men man tar ett samtal, ett bokat samtal och 
sätter sig och pratar med föräldrarna och säger att; ja men det här upplever vi, är det här 
någonting ni har sett hemma eller? Och ja men i början kanske man bara tar det i hallen, 
att ja men; hur upplever ni att det här fungerar hemma? Hur funkar maten hemma? Och 
då kan man ju säga att ja men här har vi upptäckt det här. (Förskollärare 2) 

 
Förskollärare 4 anser att det är viktigt när och hur man tar upp svårigheter kring barn med 
deras föräldrar. Hon tycker att tillfällena vid hämtning och lämning är svåra att använda i det 
syftet eftersom att det ofta är mycket spring runt omkring dem och risken att andra obehöriga 
hör vad de säger är stor. Något som hon själv tycker fungerar bra är att använda 
utvecklingssamtalet för sådant. Det är ett naturligt tillfälle för henne som pedagog att ta upp 
saker som rör barnet eftersom att det är ett samtal som redan är i fokus på barnet. Hon anser 
att om man väntar med att samtala med föräldrarna till utvecklingssamtalen så har de också 
gett barnet tid att “mogna” och på så sätt kanske överkommit svårigheten. Fortsättningsvis 
beskriver förskolläraren också svårigheten med att agera snabbt. Trots att hon gärna vill ge 
barnen det stöd de behöver så måste personalen ge barnet tid att utvecklas och se ifall barnet 
bara haft en tyngre period. Hon förklarar att barn är barn och dagsformen kan variera från dag 
till dag. Hon berättar att hon har erfarenhet av att ta upp svårigheter kring barn med föräldrar 
och att föräldrarna vanligtvis känner igen sig i det hon tar upp med dem, vilket underlättar det 
fortsatta samarbetet kring barnets svårigheter. 
 

Specialpedagog 
Förskollärare 3 berättar att vårdnadshavare vanligtvis kopplas in i arbetet i det skedet då 
specialpedagogen avgjort ifall arbetslaget bör förändra något i verksamheten för att stödja ett 
visst barn. Därefter sker återkommande samtal med jämna mellanrum med vårdnadshavare 
och specialpedagog, i dessa anser förskolläraren att många specialpedagoger är professionella 
på så vis att de inte skuldbelägger någon utan fokuserar på att hitta en lösning som passar alla. 
Fortsättningsvis trycker hon på att det är viktigt att arbetslaget och vårdnadshavare har en god 
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kontakt och att de har en gemensam syn på vad som bör ändras och på vilket sätt, och i detta 
menar hon att specialpedagogen är ett stort stöd. 
 

”Ja men nu träffas vi och kollar om nuläget hemma, nuläget här” och så ser man på, “hur 
kan vi ändra”... och oftast försöker man då ändra på både hemma och här så att man har 
en samsyn, för annars blir det ju som knasigt. (Förskollärare 3) 

 
Av erfarenhet berättar förskolläraren att många gånger så är det ingenting, men att det är 
viktigt att ta det säkra före det osäkra och koppla in specialpedagogen ändå. 
 

... för det kan ju också vara... alltså att det inte är någonting. Och med åren så har man ju 
lärt sig att man liksom hellre kollar en gång för mycket än en gång för lite. (Förskollärare 
3) 

 

Möjlighet att påverka 
Samtliga förskollärare berättar att vårdnadshavare har en viss möjlighet att påverka, men att 
det kan se väldigt olika ut beroende på vilken situation det handlar om. Förskollärare 1 och 4 
förklarar att om det handlar om specifika situationer som kräver lite extra, såsom exempelvis 
arbete med en tolk eller att vårdnadshavare bör låna hem material för att stödja barnets 
utveckling och lärande i hemmet, så är vårdnadshavarna viktiga att involvera eftersom de blir 
en tydlig del av hela situationen. Förskollärare 3 beskriver att vårdnadshavare kan påverka 
vissa saker i arbetet på förskolan, men ifall vårdnadshavarna inte vill att arbetslaget ska göra 
någonting i verksamheten för att stödja deras barn och barngruppen, så menar förskolläraren 
att det inte skulle vara möjligt eftersom arbetslaget måste se till hela barngruppen och alla 
som vistas på förskolan. “... och jag menar, det är ju sådana insatser som alla barn mår bra av, 
alla barn och vuxna mår ju bra av teckenstöd, av bildstöd, av att man har någon struktur… det 
mår ju alla gott av” (Förskollärare 3). 
 
Hon förklarar vidare att vårdnadshavarna har större möjlighet att påverka om det är så att de 
vill att arbetslaget ska ändra på något och göra någonting i verksamheten. Hon beskriver att i 
vissa fall kan det vara så att arbetslaget faktiskt har missat att vissa barn behöver stöd, många 
gånger är det barn som är relativt tysta och försynta, barn som är med och “sköter sig snyggt”. 
I vissa fall kan det då vara vårdnadshavarna som tar upp att de upplever att deras barn är i 
behov av särskilt stöd och på så vis sätter igång processen. Även förskollärare 4 uttrycker 
utmaningen med att hinna upptäcka alla svårigheter som kan finnas i barngruppen och att 
även hon har erfarenheter av att föräldrarna själva kommer till förskolan med en oro kring 
barnet. 
 

Sammanfattning 
Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att arbeta för ett bra samarbete med 
vårdnadshavare för att skapa ett öppet klimat mellan varandra. När personalen anser att ett 
barn är i behov av särskilt stöd kan det se olika ut när vårdnadshavare kontaktas. Detta är 
beroende av vilken typ av stödinsats som krävs. En förskollärare lyfter också svårigheten med 
att ta upp problemen med föräldrar vid hämtning och lämning. Istället anser pedagogen att 
utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att ta upp dessa saker. Det kan också vara så att det är 
vårdnadshavarna själva som tar upp med förskolan att de upplever att deras barn är i behov av 
särskilt stöd. Samtliga förskollärare anser att vårdnadshavare i viss mån har möjlighet att 
påverka verksamheten men att det är beroende på vilken situation det handlar om. En av 
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förskollärarna berättar att specialpedagogen kan användas i kontakten med vårdnadshavare 
för att skapa en samsyn av barnets behov och hitta en lösning som passar alla. 



20 
 

Analys 
Nedan följer en analys av vårt resultat. Analysen framställs genom en sammanställning av 
delar från litteraturgenomgången och resultatet. Den är uppdelad efter studiens 
frågeställningar som rubriker, och med underrubriker för att lättare få en översikt. 

 
Vilka metoder används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att stödja 
deras utveckling och lärande? 
Att vara nära 
Tre av förskollärarna förespråkar ett nära arbetssätt för att på så sätt se vad som pågår i 
barnens samspel. Drugli (2003) förklarar att pedagogen måste ha inställningen att det på 
förskolan kan finnas barn som är i behov av extra stöd, och därmed se och bry sig om barnen 
och inte vända bort blicken när det är något som inte stämmer. En strategi som förskolorna 
använder för att vara nära barnen är att dela upp barnen i mindre grupper under dagen. Hoff 
(2006) beskriver att i ett arbete med små grupper är det lättare att inkludera alla barnen i 
aktiviteten. 
 

Struktur och rutiner 
Två av förskollärarna lägger stor vikt vid utformningen av rutinsituationerna i sitt arbete med 
barn i behov av särskilt stöd. De berättade om barn som är förändringskänsliga och om man 
förändrar rutinerna så kan detta påverka barnets känsla av trygghet. Vidare förklarar en av 
förskollärarna att arbetslaget måste tänka på hur de arbetar när vikarier, studenter och 
praktikanter befinner sig på förskolan eftersom att nya människor också kan leda till otrygga 
barn. Detta stämmer väl överens med vad Kadesjö (2008) beskriver kring utformningen av 
förskolans struktur och rutiner. Han menar, precis som förskollärarna att otydlighet och 
många förändringar i barnets vardag kan leda till splittrade intryck och därmed otrygga barn. 
Vidare förklarar författaren att förskolan kan förebygga detta genom att arbeta för att ge 
barnen en förberedelse av vad som kommer att ske under dagen. Detta beskrev också en av 
förskollärarna när hon förklarade att de använder sig av bildstöd för att förbereda barnen inför 
olika situationer under dagen. 
 

Arbetet med barngruppen 
Två av förskollärarna förklarar att pedagogerna på deras förskolor arbetar extra mycket med 
barngruppens samspel mellan varandra. Drugli (2003) skriver att barnens motivation till 
utveckling blir större och utmanas på ett annat sätt i samspelet mellan barn-barn än i 
samspelet mellan barn-vuxna. 
 
En av förskollärarna förklarar att de arbetar för att stärka alla barns positiva styrkor. Hon 
menar att det barn som befinner sig i svårigheter behöver få höra positiva saker. Även de barn 
som befinner sig i samma miljö behöver höra detta för att skapa en positiv bild av barnet i 
fråga. En annan förskollärare beskrev att de låter barnen delta i olika samlingar med olika 
syften. Ibland kan de sätta ihop en grupp barn endast för att låta ett specifikt barn få glänsa 
och stärka sitt självförtroende. Öhman (2009) och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
betonar vikten med att stärka barnens positiva sidor. Författarna menar att vissa barn behöver 
stöd att bygga upp sin självbild och genom att få höra positiva saker så bidrar det till en bättre 
självbild hos barnet. Drugli (2003) och Thornberg (2006) beskriver en annan fördel med att 
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stärka och berömma barn. De förklarar att barn lär genom att observera och imitera andra barn 
och vuxna och att det är genom detta som barnen lär sig vad som är rätt och fel. 
 

Reflekterande förhållningssätt  
Två av förskollärarna beskriver att verksamheten och omgivningen är det som bör vara i 
fokus i förändringsarbetet och att arbetslaget är av största betydelse i utformningen av det 
arbetet. Pedagoger i förskolan måste ständigt utvärdera sig själva och verksamheten, bli 
medvetna om vilket förhållningssätt de har och hur det påverkar arbetet med barnen. Drugli 
(2003) menar att alla pedagoger som arbetar med barn i svårigheter berörs på ett personligt 
plan och att pedagogens känslor i dessa sammanhang påverkar pedagogens förhållningssätt 
och därmed även arbetet med barnen. De handlingar, händelser, värderingar och traditioner 
som förhållningssättet grundar sig på, är inte alltid medvetna men det påverkar pedagogers 
samspel med barnen. Öhman (2009) menar att det många gånger är lätt för pedagoger att veta 
hur de vill agera i vissa situationer men att den viljan är svår att efterleva i pressade 
situationer. Det är skillnad på vad pedagogerna vill göra och vad de faktiskt gör. En av 
förskollärarna beskriver hur ont det gör att inse när något har gått snett och vilka 
konsekvenser det resulterat i, samt vikten av att svälja sin stolthet i dessa lägen och helt enkelt 
börja om från början för att hitta nya, bättre, lösningar. I och med den stora grad i vilken 
pedagogers förhållningssätt påverkar arbetet med barnen, menar Drugli (2003) att reflektion 
och diskussion kring pedagogernas förhållningssätt i förskolan gör det möjligt för arbetslagen 
att medvetandegöra sina handlingar och därefter utveckla verksamheten. 

 
Vilken hjälp har förskollärarna möjlighet att få i sitt arbete med barn i behov av 
särskilt stöd?                                                                                          
Stöd i arbetet 
Samtliga förskollärare nämner sina kollegor, specialpedagogen och kontinuerliga samtal om 
barngruppen, som ett stort stöd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
Förskollärarna beskriver att arbetslagen besitter många olika erfarenheter och kunskaper som i 
diskussioner och samtal kan delas med varandra, i vilka tips på material och metoder många 
gånger kommer fram. Drugli (2003) beskriver den kollegiala handledningen som den enklaste 
handledningen men också som otroligt givande. Dels utifrån den aspekten att det är viktigt att 
inte känna sig ensam i sitt arbete med tunga frågeställningar. Att det är bra att få hjälp i beslut 
och diskutera situationer som känns svåra och då främst med någon som inte är lika 
känslomässigt engagerad. Samt är den givande utifrån det faktum att pedagoger får ta del av 
varandras erfarenheter och kompetenser, men också för att diskussioner med kollegor 
medvetandegör allas förhållningssätt vilket leder till ett mer gemensamt arbetssätt. 
Fortsättningsvis beskriver förskollärarna att specialpedagogen finns som stöd när deras egna 
erfarenheter och kompetenser inte räcker till. Björck-Åkesson (2009) beskriver att 
specialpedagogiken sätts in då det krävs särskilt stöd för att tillgodose alla barns rätt till 
utveckling och lärande, och den generella pedagogiken på förskolan inte kan skapa de 
optimala förutsättningarna. En av förskollärarna beskriver att hon utifrån sina möten med 
specialpedagoger, upplever dessa som professionella på så vis att de har fokus på att 
verksamheten och omgivningen ska förändras och inte det individuella barnet. I de allmänna 
råden till förskolan (Skolverket, 2016) går det läsa att barn som befinner sig i behov av 
särskilt stöd kan behöva stöd i en miljö men inte i en annan, exempelvis stöd i förskolan men 
inte i hemmet eller vice versa. Barnets behov till särskilt stöd är relaterat till det som händer 
runt omkring barnet, behovet av särskilt stöd ska inte förstås som en egenskap hos barnet utan 
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det är alltid situationsbundet (a.a.). Björck-Åkesson (2009) menar att om vardagen anpassas 
efter de barn som är i behov av särskilt stöd, i ett tidigt skede, så kan det förebygga senare 
svårigheter hos barnet. 
 
Kontinuerlig genomgång och samtal kring barngruppen och verksamheten beskriver samtliga 
förskollärare som en god metod för att upptäcka svårigheter i barngruppen i ett tidigt skede. 
Två av förskollärarna berättar att förskolechefen är medverkande vid dessa möten för att 
tillsammans med arbetslaget avgöra vilka insatser och förändringar som kan behöva göras. I 
de allmänna råden till förskolan (Skolverket, 2016) står det att alla barn behöver stöd i sin 
utveckling och att det är av stor vikt att förskolans pedagogiska verksamhet håller en hög 
kvalité. Vidare beskrivs att ansvaret ligger hos förskolechefen men eftersom förskollärarna 
arbetar i verksamheten så bör dessa två samarbeta kring de beslut som tas kring utformning av 
och förändring i arbetet. Björck-Åkesson (2009) beskriver kartläggning av barn och 
förskolemiljö som en god metod för att kunna skapa rätt förutsättningar för de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Genom att arbetslaget kartlägger både det individuella barnet samt den 
miljö barnet befinner sig i, så blir det möjligt för arbetslaget att reflektera kring vilket 
arbetssätt och vilken utformning av verksamheten som är mest gynnsam för barnets 
utveckling och lärande.  
 

Material 
Samtliga förskollärare använder sig av bildstöd och stödtecken. En av förskollärarna betonade 
särskilt vikten av stödtecken då många av barnen på hennes förskola har sent utvecklat 
talspråk. Westerlund (2009) skriver att det kan vara enklare för barn att använda sig av tecken 
för att förklara vad de vill ha sagt. Genom att barnet visar med tecken vad det vill säga så 
upprepar den vuxna med ord vad barnet säger. På så sätt så får barnet höra det rätta ordet fler 
gånger och detta leder till att barnet snabbare kan säga ordet.  

 
Hur ser samarbetet med hemmet ut? 
Kontakt med vårdnadshavare 
Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att det finns en god kontakt med vårdnadshavare. 
Ju tidigare det skapas ett öppet klimat mellan förskolan och hemmet desto mer underlättar det 
för ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare under den tid barnet vistas i 
förskolan. Sandberg och Vuorinen (2007) och Drugli (2003) anser att samarbetet mellan 
förskollärare och vårdnadshavare är viktig utifrån den aspekten att barnets utveckling, men 
också välmående, påverkas av samspelet mellan hem och förskola. En av förskollärarna 
beskriver hur viktigt det är att pedagoger och vårdnadshavare har en samsyn kring hur arbetet 
med barnet bör se ut, vad som bör ändras och på vilket sätt. Detta för att möjliggöra att barnet 
får vara i en miljö som stödjer dess behov till utveckling och lärande, oavsett om det är i 
hemmet eller på förskolan. Drugli (2003) menar att barnets utveckling är ett resultat av 
barnets egenskaper och miljön det befinner sig. Det blir därför viktigt hur miljön på förskolan 
och miljön i hemmet samspelar med varandra. 
 
Två av förskollärarna trycker på hur viktigt det är meddela vårdnadshavare ifall arbetslaget 
anser att ett barn är i behov av särskilt stöd och att det bör ske någon förändring i barnets 
omgivning för att stödja barnet i dess utveckling. De beskriver att vårdnadshavare vanligtvis 
kopplas in i arbetet i det skedet då arbetslaget eller specialpedagogen avgjort ifall arbetet bör 
tas vidare, och att förskollärarna ofta redan provat sig fram utifrån egna erfarenheter och 
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kunskaper innan de informerar vårdnadshavarna. Borozarslan (2010) och Drugli (2003) 
beskriver hur vårdnadshavarnas tilltro är viktigt i samarbetet med hemmet, och ifall 
meningsskiljaktigheter uppstår så är det av största betydelse att direkt ta tag i problemet och 
försöka komma underfund med hur de ska lösa det, något som kan kräva både mycket tid och 
engagemang. Råder meningsskiljaktigheter mellan förskola och hemmet berättar en av 
förskollärarna att specialpedagoger kan medverka i samtal med vårdnadshavare. Hon upplever 
specialpedagoger som professionella på så vis att de inte skuldbelägger någon för det problem 
som uppstått, och att de håller fokus på att hitta en lösning som passar alla. 
 

Delaktighet och inflytande 
I samarbetet med hemmet anser samtliga förskollärare att det är viktigt att försöka tillmötesgå 
vårdnadshavarnas önskemål. En av förskollärarna beskriver att när vårdnadshavarna hämtar 
sina barn ges tillfälle för pedagogerna att ta sig tid att prata med vårdnadshavarna och lyssna 
till deras önskemål. Hon menar att en förutsättning för detta är att barnet eller pedagogerna 
berättar något om barnets dag, vilket medför att föräldrarna då vågar ta upp sådant som de 
funderar på. Enligt Ylvén och Wilder (2009) är det förskollärarens uppgift att ge 
vårdnadshavarna förutsättningar för att kunna bli delaktiga i verksamheten, och en stor del av 
dessa förutsättningar ligger i att vårdnadshavarna får inblick i barnets situation på förskolan. 
En annan förskollärare uttrycker däremot svårigheten med att prata med vårdnadshavare vid 
lämning och hämtning om barn som behöver särskilt stöd, eftersom det många gånger är 
mycket rörelse runt omkring och att obehöriga kan höra vad som sägs. Hon anser att 
utvecklingssamtalen passar bättre då det samtalet redan har ett fokus på barnet, och att de får 
sitta ostört. 
 
Samtliga förskollärare förklarar att vårdnadshavare har en viss möjlighet att påverka arbetet i 
verksamheten, men att det kan se olika ut beroende på vilken situation det handlar om. En 
förskollärare beskriver att oftast har vårdnadshavare större möjlighet att påverka om de vill att 
något ska förändras i verksamheten gentemot om de inte vill att något ska göras. Juul och 
Jensen (2007) beskriver vårdnadshavare i dagens samhälle som osäkra och sökande, att de 
litar på pedagogernas kunskaper och vill ta del av dessa. Författarna betonar att detta inte 
innebär att vårdnadshavarna är underlägsna utan att de snarare förväntar sig ett samarbete där 
kommunikationen bygger på jämlikhet och professionalitet. 
 
Två av förskollärarna berättar att i vissa fall kan det vara vårdnadshavarna som tar upp att de 
upplever att deras barn är i behov av särskilt stöd, och att vårdnadshavarna på så vis blir de 
som sätter igång processen. I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) kan man läsa att i 
grunden är det vårdnadshavarna som har ansvaret för sina barns fostran och utveckling, men 
att förskolan ska komplettera hemmet på så vis att varje barn ska ges möjligheten att utvecklas 
utifrån sina behov. Fortsättningsvis står det att vårdnadshavare och barn i förskolan ska ha 
möjlighet att påverka verksamheten, inom ramen för de nationella målen, och att en 
förutsättning för detta är att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka och få en fördjupad kunskap kring hur ett antal 
förskollärare arbetar med barn som befinner sig i gråzonen och är i behov av särskilt stöd. 
För att lyckas med det så ville vi ta reda på vilka metoder som används i arbetet för att stödja 
utveckling och lärande hos barn i behov av särskilt stöd, vilken hjälp förskollärarna har 
möjlighet att få i sitt arbete och hur samarbetet med hemmet kan se ut. Under denna 
diskussionsdel kommer vi utifrån våra egna tankar och åsikter att diskutera resultatet men 
också vissa delar som framkom i analysen. 
 

Egna slutsatser 
Det vi kommit fram till i vår studie är att för att de barn som är i behov av särskilt stöd ska 
upptäckas i tid så gäller det att pedagogerna är villiga att se dessa barn. För att förskollärarna 
ska kunna göra detta så krävs det att de vill och får tid till att reflektera kring sitt eget 
förhållningssätt och barnsyn likväl som förskolans verksamhet och vad det finns för möjlighet 
till utveckling. Både förskollärarna och litteraturen beskriver vikten av att upptäcka barns 
svårigheter i ett tidigt skede för att så tidigt som möjligt kunna sätta in stöd. Där framkommer 
även att tid för reflektion är en förutsättning för att det ska vara möjligt. Många av förskolorna 
arbetar på så sätt att de delar upp sig över förskolans miljö för att kunna vara nära barnen, 
oftast hela dagar, men det resulterar också i att de inte får tid till att diskutera med varandra 
under dagen. Vi tror att detta kan orsaka att många situationer faller i glömska och därmed 
förhalar processen att upptäcka barn i svårigheter i ett tidigt skede. Konsekvenserna av att 
förskollärarna har brist i tid till reflektion kan vara många. Ett exempel beskrivs av några av 
förskollärarna, där vårdnadshavare i vissa fall är de som upptäcker att barnet är i svårigheter 
och kommer till förskolan med en oro kring att barnet behöver särskilt stöd. Ifall barnets 
svårigheter är synliga även i förskolemiljön och inte bara i hemmet, hade förskollärarna 
eventuellt kunnat upptäcka det tidigare ifall de fått tid till att reflektera över hur barngruppen 
ser ut.  
 
Det framkom dock i analysen att barnets svårigheter kan skilja sig beroende på vilken miljö 
det handlar om, att svårigheterna kan vara synliga i hemmet men inte på förskolan eller vice 
versa. Oavsett vilket, och oavsett orsak till varför det sker en kontakt mellan förskolan och 
hemmet, visar förskollärarna och litteraturen samstämmighet i att det är av stor vikt att 
samarbetet mellan förskolan och hemmet fungerar. Kommunikationen ska bygga på ett öppet 
klimat där det råder jämlikhet och professionalitet, något som även hör till förskollärarens 
uppdrag. Vårdnadshavares möjlighet till att bli delaktiga och vara med och påverka visade sig 
i resultatet vara väldigt olika och bero på hur situationen ser ut. I och med att det hör till 
förskollärares uppdrag att involvera vårdnadshavarna i det som händer på förskolan, både ge 
dem en inblick i barnets situation samt skapa förutsättningarna för att göra dem delaktiga och 
möjlighet till att påverka, fick oss att reflektera kring professionalitet. Vi anser att som 
förskollärare bör vi kunna uppfylla de kraven oavsett vilken situation det handlar om. Med 
rätt kompetens bör vi kunna ge vårdnadshavare inblick i barnets situation utan att behöva vara 
rädd att vårdnadshavarna ska “oroa sig i onödan”, och i samma situation ge dem möjligheten 
att vara med och påverka. Vi tolkar ett öppet klimat där det råder jämlikhet och 
professionalitet, som ett klimat som innefattar delaktighet och inflytande, oavsett om det är 
under ett planerat möte eller under ett samtal i hallen.  
  
Vår uppfattning utifrån resultatet är att det stöd som förskollärarna använder sig mest av är det 
kollegiala stöd som finns att tillgå på arbetsplatsen. Tillsammans har pedagoger i arbetslagen 
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en stor kunskapsbank som kan nyttjas i utformningen av verksamheten. I detta framkommer 
många fördelar men vi ser även en nackdel. Det kan ta längre tid för arbetslaget att upptäcka 
ifall problemet ligger i deras förhållningssätt. En person utifrån, som kan se objektivt på 
problem i förskolan och analysera och utvärdera olika situationer, kan tidigare upptäcka ifall 
problemen ligger i arbetslagets förhållningssätt och på så vis hitta en lösning i ett tidigare 
skede. 
 
Även om många av förskolorna hade liknande åsikter kring hur de vill arbeta med barn i 
behov av särskilt stöd så upplevde vi utifrån svarens utformning att skillnaden i vad de säger 
och vad de faktiskt gör kan vara stor. Vårt resultat är väldigt samstämmigt med vad 
forskningen säger och vi tror att en av anledningarna till detta är just det, att alla förskollärare 
har en uppfattning om hur de skulle vilja arbeta, och det är lättare att prata om idealet än hur 
det i verkligheten faktiskt är. Öhman (2009) beskriver detta när hon förklarar att det är lätt att 
säga hur man som pedagog vill arbeta men svårt att efterleva i vissa situationer. Vi upplever 
att förskolorna som kunde påvisa ett tydligt arbetssätt, där de diskuterat mycket kring barnsyn 
och förhållningssätt, hade lättare att ge exempel på hur man som pedagog kan arbeta kring 
barn med olika behov av särskilt stöd än de förskolor som enligt vårt tycke talade mer allmänt 
om hur man skulle kunna jobba. 

 

Metoddiskussion 
Utifrån resultatet anser vi att vi har fått svar på studiens syfte och frågeställningar. Valet av att 
använda kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på syftet och frågeställningarna 
grundade sig i att vi ville få en fördjupad förståelse för hur förskollärare arbetar med barn i 
behov av särskilt stöd. En förutsättning för detta var att intervjufrågorna var konkret 
formulerade samt att följdfrågor ställdes för att få ett förtydligande eller ett mer utvecklat 
svar. Utifrån de svar vi fick och resultatet av studien, hade vi kunnat fördjupa vår förståelse 
och kunskap ytterligare genom att konkretisera våra frågor ännu mer. 
Vid sammanställningen av resultatet blev det synligt att förskollärarna svarade mer allmänt 
utifrån hur man bör och kan arbeta istället för hur de faktiskt arbetade för att stödja barn som 
befinner sig i svårigheter. Orsaken till detta finner vi i det faktum att några av våra 
intervjufrågor lutade åt att vara mer allmänna än konkreta, exempelvis utifrån att vi använt 
ordet “kan”, “hur kan barngruppen involveras?”. Under intervjuerna ställdes följdfrågor 
utifrån vad förskollärarna svarade, för att få mer utvecklade och tydliga svar. Vi ser dock att 
det hade varit en fördel att förbereda följdfrågor till samtliga intervjufrågor, såsom “hur menar 
du då?”, “Berätta mer!”, för att kunna luta tillbaka på när vi upplevde att svaret vi fick var 
svagt och inte kunde komma på någon bra följdfråga. En annan orsak till att svaren blev 
allmänna kan bero på om frågorna ställdes på ett sådant sätt att förskolläraren kände sig 
osäker eller obekväm i att svara utifrån sina egna åsikter och tankar och därav gav ett svar 
utifrån hur man bör tänka och göra i olika situationer. 
 
Intervjuerna genomförde vi tillsammans, för att kunna hjälpas åt att komplettera med 
följdfrågor, något vi upplever gynnade i att svaren blev mer tydliga. Däremot har vi 
reflekterat kring huruvida det kan ha påverkat hur förskollärarna upplevde situationerna, att vi 
var två och de var ensamma under intervjutillfället, och ifall det kan ha påverkat deras svar på 
frågorna. 
 
Genom forskningsprocessens alla delar har vi samarbetat på ett sätt som vi upplever varit 
gynnande för studiens helhet. Genom att ta vara på varandras styrkor har det resulterat i att vi 
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skrivit olika mycket på olika delar av arbetet. För att skapa ett gemensamt språk med en röd 
tråd som går genom arbetets alla delar har vi sett till att kritiskt granska varandras texter.  

 
Vidare forskning 
Vi har under tiden vi genomfört vår studie önskat att arbetet skulle varit större och att vi hade 
haft mer tid till att undersöka ämnet. Genom att forska vidare i vissa delar hade vi kunnat  få 
en djupare förståelse för hur vi som framtida förskollärare kan arbeta för att ge barn i behov 
av särskilt stöd bästa förutsättningar till utveckling och lärande. Det hade exempelvis varit 
intressant att prata med specialpedagoger för att från deras synvinkel höra hur de tänker när de 
kommer ut i verksamheten för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.  
Eftersom vi upplever att delar av resultatet var en allmän beskrivning om hur förskolorna 
skulle vilja arbeta så hade det varit intressant att parallellt med intervjustudien även utföra 
observationer. På så sätt hade vi på ett tydligt sätt sett hur förskollärarna använde sig av sina 
metoder i praktiken. I analysen framkom det att det är lättare att prata om hur man bör och vill 
göra men att det i praktiken kan vara svårare att faktiskt genomföra. Genom observationer 
hade vi även kunnat ställa teori och praktik mot varandra för att undersöka vilka möjligheter 
förskolorna hade till att utföra sina önskade metoder samt vilka faktorer som påverkar arbetet.  
 
För att fördjupa förståelsen för samarbetet med hemmet i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd, vore det även intressant att undersöka hur vårdnadshavare upplever samarbetet med 
förskolan.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

• Skulle du kunna ge exempel på något tillfälle där du har arbetat med ett barn i behov 
av särskilt stöd? 

o Hur upptäcktes det att barnet var i behov av särskilt stöd? 
o Hur gick ni vidare? 
o Hur blev resultatet av det ni gjorde? 
o Hur involverades vårdnadshavare? 

• Hur kan barngruppen involveras i arbetet kring ett barn i behov av särskilt stöd? 
• Vilken hjälp utanför arbetslaget finns att få i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
• Hur stor inblick får vårdnadshavare i barnets situation? 
• Vilken möjlighet har vårdnadshavare att påverka det pedagogiska arbetet kring barnet? 

 

Bilaga 2 
 
Hej! 
Här kommer lite information kring vår studie och vilka frågor intervjun kommer att behandla. 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. 
I förskolans läroplan står det att den pedagogiska miljön ska anpassas till alla barn i förskolan 
och att de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Vårt fokus i studien och det vi 
menar med barn i behov av särskilt stöd är de barn som av någon anledning behöver tillfälligt 
stöd i den pedagogiska verksamheten. 
Intervjun kommer att spelas in med hjälp av diktafon eller liknande och kommer enbart att 
användas i undersökningens syfte. Du kommer självklart att vara anonym och du kan välja att 
avstå från att svara på någon fråga eller att avbryta din medverkan när du vill om så skulle 
vara fallet. 
Intervjufrågor 

• Skulle du kunna ge exempel på något tillfälle där du har arbetat med ett barn i behov 
av särskilt stöd? 

o Hur upptäcktes det att barnet var i behov av särskilt stöd? 
o Hur gick ni vidare? 
o Hur blev resultatet av det ni gjorde? 
o Hur involverades vårdnadshavare? 

• Hur kan barngruppen involveras i arbetet kring ett barn i behov av särskilt stöd? 
• Vilken hjälp utanför arbetslaget finns att få i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
• Hur stor inblick får vårdnadshavare i barnets situation? 
• Vilken möjlighet har vårdnadshavare att påverka det pedagogiska arbetet kring barnet? 

Har du frågor eller funderingar kan du nå oss på följande nummer: 
Sofie - XXXX 
Sofia - XXXX 
Tack för din medverkan! 
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