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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om bemötande och 

delaktighet för barn i behov av särskilt stöd, samt hur normer kan påverka detta. 

Datainsamlingen är gjord genom semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. 

Resultatet av studien kategoriseras genom likheter i respondenternas svar som svarar på 

frågeställningarna utifrån syftet. Den första frågeställningen berör förskollärares 

uppfattningar om bemötande av barn i behov av särskilt stöd. Den andra berör hur 

förskollärare arbetar med delaktighet för barn i behov av särskilt stöd. Resultatet påvisar 

att det inte finns ett sätt att bemöta alla barn i behov av särskilt stöd utan det är unikt för 

varje barn. Lyhördhet till barnet är av stor vikt för att kunna bemöta det enskilda barnet. 

Även verksamhetens fysiska miljö och oskrivna regler har påverkan för hur barnet 

reagerar och agerar i olika sammanhang. När det gäller delaktighet för barn i behov av 

särskilt stöd visar resultatet att det arbetet med delaktighet ofta sker i mindre 

barngrupper. Detta för att det underlättar för pedagoger att kunna se till varje enskilt 

barns behov.  

 

 

 

Titel på engelska: Children in need of extra support. How preschool teachers respond to 

and offers participation for children in need of extra support. 
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1 Inledning 
I förskolan upplever vi att det finns en osäkerhet hos förskollärare om hur barn i behov 

av särskilt stöd kan bemötas. Lutz (2006) beskriver att pedagoger ofta lägger 

problematiken hos barnet, istället för att se barnets reaktioner gentemot verksamhetens 

utformning (a.a.). Utifrån våra erfarenheter finns det ingen plan eller direkt strategi för 

hur förskollärare kan gå tillväga inom arbetslaget utan hjälp av specialpedagog, och det 

är inget som diskuteras kontinuerligt. Det verkar även uppstå en problematik i 

verksamheten med de barn som är under utredning av någon form. De hamnar i en 

”gråzon”, då pedagogerna ännu inte vet hur de ska gå tillväga. Detta har enligt våra 

egna erfarenheter kunnat pågå under en längre tid innan verksamheten får klara direktiv. 

För att varje enskilt barn ska få den omsorg och uppmärksamhet de kräver, uppstår det 

etiska dilemman när förskollärare måste göra aktiva val som ska gynna alla i 

barngruppen. Vi anser att det är viktigt som förskollärare att fundera kring sitt eget 

förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd. I vår studie vill vi synliggöra 

förskollärares syn på bemötande och delaktighet gentemot dessa barn. Barns rätt till 

stöd står framskrivet i läroplanen för förskolan under kapitlet om förskolans uppdrag, 

där det står att “Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

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

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(Skolverket, 2016:5). 

 

I studien väljer vi att använda benämningen “barn i behov av särskilt stöd”, istället för 

till exempel “avvikande barn”. Vår tolkning av barn i behov av särskilt stöd är att det 

riktar sig mot de barn som inte har någon medicinsk diagnos, men som ändå anses 

behöva någon form av stöd i vardagen på förskolan. Vi anser att benämningen ”barn i 

behov av särskilt stöd” förklarar en människas situation mer än till exempel ”avvikande 

barn”. Studien lyfter fram de barn som behöver extra stöd från en vuxen för de ska 

kunna känna delaktighet i verksamheten.  

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt arbete är att belysa förskollärares uppfattningar om bemötande och 

delaktighet gentemot barn i behov av särskilt stöd i förskolan, samt hur förskollärarnas 

uppfattningar om normer i verksamheten kan påverka bemötande och delaktighet för 

barn i behov av särskilt stöd. För att förtydliga vårt syfte har vi formulerat tre 

frågeställningar: 

 

• Hur ser förskollärares uppfattningar ut om bemötande av barn i behov av särskilt 

stöd? 

• Hur förskollärares uppfattningar påverkar delaktighet för barn i behov av särskilt 

stöd? 

• Vilka uppfattningar har förskollärare om normer i förhållande till barn i behov 

av särskilt stöd? 
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3 Bakgrund 
Under detta kapitel presenterar vi en historisk blick gentemot barn i behov av särskilt 

stöd, samt en fördjupning i bemötande och delaktighet, då dessa begrepp kommer att 

finnas med genom hela arbetet. Vi skriver även en kort presentation om de olika 

begrepp av barn i behov av särskilt stöd som vi har stött på under arbetets gång, för att 

tydliggöra vad som kommer beröras genom arbetet. 

 

3.1 Begreppsdefinition 

De termer som vi har mött är problematiska barn, avvikande barn, gråzonsbarn samt 

barn i behov av särskilt stöd. Alla dessa begrepp beskriver samma grupp av barn, de 

barn som behöver hjälp i någon form av pedagogerna men ännu står utan medicinsk 

diagnos. I alla dessa fall är specialpedagog inte inkopplad men är på gränsen att bli det. 

Värt att notera för denna studien är att även om en individ benämns som barn i behov av 

särskilt stöd är dessa barn inte funktionshindrade varken fysiskt eller psykiskt (Nilholm, 

2006). 

 

3.2 Barnets århundrade 

I början av 1900-talet hade Ellen Kay tillsammans med andra i det Svenska samhället 

en förhoppning om att detta skulle bli barnets århundrade. Barns olika behov av lärande, 

omsorg och vård hade börjat uppmärksammas. I och med detta växte det fram idéer om 

att barnet skilde sig åt gentemot de vuxna och därför behövde barnet tolkas och 

förklaras genom vetenskapliga termer av specialister på barn (Börjesson & Palmblad, 

2003). Denna reform i barnsyn har inneburit att blicken har riktats mot barnet för att 

definiera vad som är barnet, vilka behov och svårigheter de har samt hur dessa ska 

lösas. I samma veva som denna barnsyn träder fram, så gör även olika aktörer det, 

såsom läkare, lärare, psykologer och socialarbetare som genom sin expertis kan förklara 

vad som är barnet, och vad som är bäst för just barnet som individ. Detta har lett till 

diskussioner och konflikter mellan de olika grupperna då var och en hävdar sin expertis 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Under 1900-talet tar myndigheter och experter en allt 

större roll i barns välfärd och skapar en föreställning av vad som är en “god” barndom 

eller inte. 

 

3.3 Bemötande 

Författarna Eresund och Wrangsjö (2008) definierar begreppet bemötande som sampel i 

barnets vardagsliv, till exempel i hemmet, förskolan, skolan eller fritidshemmet. 

Samspelet i de olika situationerna ser helt annorlunda ut, därmed har föräldrar och 

personal ett socialisationsansvar. Det vill säga att skapa trygghet hos barnet inom de 

olika arenorna. I de olika arenorna handlar bemötande ofta om konfliktsituationer, att 

förebygga eller hantera dessa. I förskolans värld handlar det också om att skapa 

möjligheter för barnet att utveckla förmågor och kompetenser. Författarna skriver att 

alla barnens beteenden ska bemötas på ett eller annat sätt. Då barnet befinner sig i en 

mängd olika unika situationer varje dag, fungerar inte ett specifikt bemötande vid alla 

situationer. Det professionella bemötandet från en förskollärare måste därmed anpassas 

till varje individ och sammanhang (a.a.) 

 

Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver hur förskollärare utsätts för svåra situationer i 

dess bemötande. Om ett barn får utbrott eller slår ett annat barn måste pedagogen 

reagera utifrån erfarenhet och kompetens, samtidigt behålla ett lugn i barngruppen. 

Bemötandet i en sådan situation styrs också av till exempel styrdokument eller andra 
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regler på förskolan, det vill säga att det finns regler för vad som tolereras och vad som ej 

tolereras. Det kan skapa en trygghet hos pedagogen i problematiska situationer. 

Författarna påpekar komplexiteten inom bemötande i förskolan, då det styrs av en 

mängd faktorer som är både medvetna och omedvetna. Därmed är det av vikt för varje 

förskollärare att arbeta med sitt eget förhållningssätt och fundera över hur den agerar i 

olika sammanhang (a.a.).  

 

3.4 Delaktighet 

Sandberg (2014) skriver att delaktighet handlar om att få möjligheten att uttrycka sina 

tankar när någon intresserar sig för att lyssna, att bli sedd och hörd. Genom att barnen 

får vara delaktiga ökar deras självförtroende och de litar mer på sina egna förmågor. 

Vidare genom ett förhöjt självförtroende och självkänsla, ökar barnens egna initiativ till 

delaktighet. Ett tillåtande förhållningssätt hos pedagoger beskriver författaren utgöra en 

grund för barns delaktighet. Det är viktigt att låta barnen prova sig fram och vara med 

på deras egna villkor, samtidigt som barnen ska känna att pedagoger är lyhörda om de 

önskar. Vuxenperspektivet och personalens barnperspektiv blir avgörande för barnens 

delaktighet i förskolan (a.a.) 

 

Det finns formella begränsningar för barns delaktighet, såsom personaltäthet, 

kompetens och barnens ålder. Även informella begränsningar kan hindra barns 

delaktighet, som till exempel personalens outtalade regler som kan finnas som påverkar 

förskollärarna syn på barnet och dess förmåga till delaktighet. Författaren påpekar att 

det inte är lätt att ändra på regler som funnits i verksamheten under en längre tid, men 

det är viktigt att ifrågasätta sådana. Likaså är det av vikt att se över hur verksamheten 

strukturerar vardagen för barnen på förskolan och synliggöra vad som hindrar, samt 

främjar barns delaktighet. Det kan vara till exempel måltider, utelek, vila och samlingar 

(Sandberg, 2014).  
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör pedagogers förhållningssätt 

gentemot barn i behov av särskilt stöd, samt hur förhållningssättet påverkar barnens 

delaktighet. Genom aktiva val av information har vi indirekt valt bort annat material, för 

att skapa en relevans i arbetet.  

 

4.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Det beskrivs att alla barn är i behov av särskilt stöd någon gång under sin förskoletid. 

Vissa barn behöver mer stöd än andra och stödet kan vara både övergående men också 

mer långvarigt (Sandberg et.al. 2010). I resultatdelen till en studie utförd av Renblad 

och Brodin (2014) skrivs det fram att specialpedagoger i undersökningen definierar barn 

i behov av särskilt stöd som barn som har ett större behov av stöd från vuxna eller mer 

tid. Barn som har ett funktionshinder eller som inte klarar förskolans “krav” och som 

ofta hamnar i konflikt med personalen och andra barn, är också en grupp av barn som 

definieras som barn i behov av särskilt stöd. Gustafsson (2002) skriver i sitt resultat att 

alla barn har samma behov men att olika barn behöver olika stöd för att tillfredsställa 

dessa behov. Vidare problematiseras begreppet genom att Gustafsson (2002) skriver att 

om barn delas in i olika grupper av stödbehov i förskolan riskerar att hamna i 

utanförskap. Genom att säga att alla barn någon gång är i behov av stöd riskerar också 

verksamheten att missa de barn som faktiskt har någon slags permanent 

funktionsnedsättning och som skulle kunna få mer och rätt stöd i förskolan och på så vis 

kunna utvecklas.  

 

Sandbergs et.al. (2010) resultat påvisar att hur barnen definieras avgörs av 

pedagogernas perspektiv på barnet och organisationen. Utgångspunkten blir annorlunda 

beroende på om pedagogerna anser att problematiken ligger hos barnet eller i 

verksamheten. Om pedagoger har ett organisatoriskt perspektiv så handlar det om vad 

barnet utsätts för i vardagen i den miljö som existerar på förskolan. Det kan till exempel 

vara antal barn i barngruppen, hur leksaker är placerade, vad som finns upphängt på 

väggarna, utomhusmiljön, färger och form. Ur det organisatoriska perspektivet är det 

sådana saker pedagoger kan ändra på för att underlätta och hitta lösningar för barnet. 

Författarna beskriver att om problemet anses vara hos barnet, är det individen som är i 

fokus. Icke accepterat beteende tillrättavisas för att barnet ska få möjlighet att lära sig 

hur det ska bete sig i problematiska situationer (Sandberg et.al. 2010). 

 

Genom att ha långsiktiga mål kan förskollärare arbeta efter en önskvärd utveckling hos 

barnen, för barnens bästa. Författarna beskriver att de barn som löper risk att inte 

utveckla de förmågor som eftersträvas bör få extra stöd tidigt i utbildningen. Detta för 

att underlätta för barnen i det livslånga lärandet (Taggart et.al. 2006). 

 

I en norsk studie som undersökte hur barn såg och kände igen barn i behov av särskilt 

stöd stod det klart att de barn som definierades som “avvikande” var de barn som av 

pedagoger eller vuxna definierades som avvikande. En annan kategori som barnen fann 

avvikande var den kategori som betecknas som lillgammal, det vill säga barn som 

betedde sig mer vuxet än sina jämnåriga kamrater. Ett annat faktum som kan vara värt 

att lyfta fram är att barnen inte definierade barn med synliga fysiska 

funktionsnedsättningar som avvikande. Detta är något som vuxenvärlden definitivt 

anser är utanför normen och därför hamnar även dessa barn i kategorin barn i behov av 

särskilt stöd (Ytterhus, 2003). I ett försök att problematisera begreppet barn i behov av 

särskilt stöd samt hur vi avgör vem som hamnar i vilken kategori lyfter Nilholm (2006) 
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upp tre olika dilemman i sin studie. Det första är om det överhuvudtaget går att 

kategorisera barn i kategorin “barn i behov av särskilt stöd” eller om pedagogerna har 

ett ansvar att möta varje individ där de är. Det andra dilemmat som lyfts fram är om 

barns olikheter kan värderas. Ska vissa egenskaper värderas upp medan andra 

nedvärderas. Det sista dilemmat som skrivs fram är om barn överhuvudtaget ska 

kompenseras för sina egenskaper eller brister som pedagogerna ser, eller ska 

delaktigheten i förskolan ha en överordnade ställning utan att pedagoger försöker 

kompensera för barns olika brister (a.a.). 

 

4.2 Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogernas förhållningssätt kan tolkas som deras syn på barnet. Under denna syn 

råder det två olika föreställningar. Antingen ses barnet som ofullkomlig gentemot den 

vuxna, alltså “human becomings” som behöver pedagogens hjälp till utveckling. Å 

andra sidan kan barnet ses som kunnigt och med intentioner, även om det inte ligger i 

samma kunskapsnivå eller fysiska utveckling som den vuxne. Barnet ses som “human 

beings” (Johansson, 2003). 

 

Lutz (2006) skriver att pedagoger i förskoleverksamhet tenderar att lägga problematik 

på barnet. Det vill säga att problemet uppstår inte i relation till verksamhetens 

utformning, utan det är barnet som anses vara problemet. Ett syfte med detta kan vara 

att få extra resurser till barngruppen för att kunna hantera det enskilda barnet. Det 

beskrivs att pedagoger eftersöker extra personal för att kunna möjliggöra individuell 

träning utanför barngruppen. Tiden anses inte räcka till för att arbeta med de barn i den 

stora barngruppen, då det krävs större uppmärksamhet. Därmed uppstår det dilemman 

för barnets rätt till delaktighet och inkludering i sin vardag på förskolan. Författaren 

beskriver att syftet med segregation från den större barngruppen kan vara för det 

individuella barnets bästa, samtidigt som möjligheten till social utveckling gentemot de 

andra barnen tas bort (Lutz, 2006). I studien av Renblad och Brodin (2014) lyfts det 

fram att alla specialpedagoger är överens om att pedagogerna arbetar inkluderande 

vilket innebär att de åtgärder som sätts in görs för hela gruppen. Alla i gruppen deltar i 

de specialanpassade aktiviteterna. 

 

Om pedagoger utgår från ett organisatoriskt perspektiv så handlar det om vad barnet 

utsätts för i vardagen i den miljö som existerar på förskolan (Sandberg et.al. 2010). Det 

kan till exempel vara antal barn i barngruppen, hur leksaker är placerade, vad som finns 

upphängt på väggarna, utomhusmiljön, färger och form. Ur det organisatoriska 

perspektivet är det sådana saker pedagoger kan ändra på i verksamheten för att 

underlätta och hitta lösningar för barnet. Författarna beskriver att om problemet anses 

ligga hos barnet är det individen som är i fokus. Icke accepterat beteende tillrättavisas 

för att barnet ska få möjlighet att lära sig hur det ska bete sig i problematiska situationer 

(a.a.). Snarlikt resultat presenteras av Lindqvist (2011) som i sin studie visar på att 

pedagogerna lägger den största vikten vid barnets personliga egenskaper eller 

hemförhållanden som anledningar till att vissa barn bedöms som barn i behov av särskilt 

stöd. Värt att notera är att den orsak som kommer längst ner på orsakslistan är att lärare 

har kunskapsbrister eller att gruppen inte fungerar så bra som den borde (Lindqvist, 

2011). Vidare visar studien att många pedagoger och rektorer har inställningen att det är 

speciallärarna och specialpedagogernas jobb att lösa problem och integrera barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan och skolan. Hur barn inkluderas är avhängigt pedagogernas 

kunskap om barnets behov och deras kunskapssyn (Renblad & Brodin, 2014). Som en 

kontrast till detta skriver Holmsten (2002) att pedagogers förmåga till anpassning av 
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miljön är avgörande för hur stort hinder ett barns olika svårigheter blir i deras framtida 

lärande. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
Under detta kapitel beskrivs teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund för 

en djupare inblick i diskursen till vår studie. Vi kommer senare i arbetet att analysera 

resultatet gentemot det organisatoriska perspektivet, barns perspektiv och hur normer 

påverkar delaktighet och bemötande för barn i behov av särskilt stöd.  

 

 

5.1 Normer i förskolan 

De normer som råder i förskolan och samhället är inte absoluta utan de ändras med 

tiden. Därför är det viktigt att granska och reflektera över hur våra normer på förskolan 

ser ut och hur vi arbetar med att vidga normerna för att inkludera alla barn i 

verksamheten (Salmson & Ivarson, 2015). I samhället råder det olika normer en del som 

är satta av samhället men också normer som varje pedagog har med sig in i 

verksamheten. Normer i verksamheten handlar om att titta inåt och belysa vilka normer 

varje enskild pedagog har samt hur dessa påverkar vårt dagliga arbete med barnen 

(Salmson & Ivanson, 2015). Det är dessa individuella normer hos pedagogen som 

skapar normen av barnet i verksamheten. 

 

Ska barnet kunna förstås som ”normalt” måste det tas hänsyn till hur barn konstrueras 

och kategoriseras i förskolan. Palla (2011) skriver om att barn kategoriseras utifrån 

universella och naturliga utvecklingslinjer och dessa påverkas av barnets ålder, kön och 

sociala situation. Det är framförallt utveckling av de sociala förmågorna som 

eftersträvas samtidigt förväntas barnet behärska kollektiva regler och rutiner. Barn som 

inte utvecklas i enlighet med rådande normer på förskolan kategoriseras som barn i 

behov av stöd. Författaren skriver att beteende som avviker från det normala skapar 

bekymmer, förvirring och funderingar bland personal i förskolan. Dessa beteenden 

anses då vara speciella eller särskilda i och med de att avviker från det förväntade och 

önskvärda. Ett speciellt beteende graderas ofta i om det är utmärkande eller inte, det vill 

säga om andra barn eller personal tydligt märker av att något är annorlunda. Det som är 

mindre utmärkande anses ofta inte vara lika allvarligt (a.a.).  

 

Ett annat sätt att förklara hur pedagoger ser på barn skulle kunna kallas för 

kompensatoriskt (Nilholm, 2007). Det innebär att fokus ligger på barnet och de 

egenskaper och förmågor som kan vara problematiska i verksamheten eller samhället. 

Pedagoger tenderar att söka lösningar hos barnet och inte i verksamheten. Problemet 

med det kompensatoriska förhållningssättet är att för att klassa någon som avvikande 

måste man först har en samförståelse om vad som är normalt eller inte (Nilholm, 2007). 

 

Dolk (2013) skriver att de barn som gör motstånd mot rådande normer eller mot vuxna 

kan anses vara “konstiga”. Vet till exempel pedagoger inte hur de ska hantera sådana 

situationer, finns det risk att de barnen blir i behov av särskilt stöd. Vuxna har därmed 

ett ansvar att rannsaka sig själva i sitt förhållningssätt gentemot barn, då det är vuxna 

som kategoriserar barnen utifrån dess agerande. 

 

Öhman skriver (2009) om hur man definierar vad som är normalt i ett samhälle. 

Författaren skriver fram tre olika metoder för att definiera vad som är normalt och hur 

det går att se om en person avviker från normerna. Utgår man från en statistisk 

utgångspunkt fördelas alla människor utifrån fysiska och psykiska attribut i en 

normalfördelningskurva. Alla individer som hamnar i ytterkanterna sägs vara avvikande 

gentemot majoriteten av befolkningen. Det andra sättet att bedöma om någon avviker är 
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genom att man tittar på individen utifrån en normativ normalitet vilket innebär att 

människor bedöms utifrån de normer och värderingar som råder just nu. Vidare så mäts 

och lyfts de värden som anses vara bra i just den enskilda situationen (Öhman, 2009). 

Ett exempel som lyfts fram är bristen på koncentrationsförmåga hos barn. Under en 

given aktivitet kan det vara önskvärt från pedagogens synvinkel att barnet kan 

koncentrera sig och följa med i aktiviteten under en given och uppsatt tid. Dock kan 

koncentrationsförmågan också vara ett problem om ett barn koncentrerar sig alltför 

intensivt under en aktivitet. Det som då är normalt beror helt och hållet på den som 

håller i aktiviteten och dennes önskemål för barngruppen. Den tredje definitionen av 

normalitet som Öhman (2009) lyfter fram är den medicinska eller individuella 

normaliteten som innebär att man måste få hjälp för att uppnå normalitet. Behandlingen 

kan vara både medicinsk men också specialpedagogiska. 

 

5.2 Barns perspektiv som grund för delaktighet 

Ska barn i förskolan fostras till de demokratiska medborgare som eftersträvas krävs det 

att barn får vara delaktiga i verksamheten. Emilson (2008) skriver att pedagogers 

emotionella närvaro, lekfullhet och vilja att inta ett barns perspektiv är grundläggande 

för att göra barnen delaktiga i förskolan. För att inta ett barns perspektiv måste 

pedagoger vara lyhörda till barnets tankar om sin livsvärld, det vill säga ta del av 

information som kommer från barnet. Det krävs en kommunikation mellan barn och 

vuxen som präglas av nyfikenhet och respekt från den vuxna för att barnet ska känna 

trygghet i att berätta om sin situation. Författaren beskriver att detta är en viktig del i 

förskollärares förhållningssätt, för att kunna försöka förstå och tolka barnets livsvärld. 

Detta ligger till grund för att inta ett barns perspektiv (a.a.). 

 

Dolk (2013) beskriver att förskollärares vilja att utgå från barns initiativ och idéer är en 

grundläggande aspekt att göra barnen delaktiga i verksamheten. Det finns en 

problematik i att se till varje enskilt barns rättigheter, men det ligger som skyldighet hos 

förskolläraren att hitta tillvägagångssätt som fungerar för alla. Författaren beskriver hur 

begreppet delaktighet kan tolkas och användas på olika sätt. I förskolans värld är det 

nära knutet till demokrati vilket står med i läroplanen för förskolan. Delaktighet blir 

därmed en fråga om vad barnen kan påverka, hur de tillåts att tycka och tänka, samt 

vilka möjligheter de erbjuds till inflytande (a.a.)  
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6 Metod 
Vår studie utgår från en kvalitativ ansats, vilket innebär att empirisk data har samlats in 

och analyserats. Den induktiva slutledningen utgår ifrån att antaganden görs baserat på 

de erfarenheter om världen som samlats in, för att dra slutsatser om vad som kommer 

ske i framtiden (Allwood, 2017). Studien har utgått från fyra stycken förskollärares 

intervjusvar. Vi valde att göra en kvalitativ studie för att få chans att fördjupa oss i de 

intervjuade förskollärarnas svar. Inom den kvalitativa ansatsen anses språket och 

människors livsvärden ha störst betydelse (Allwood, 2017). Författaren skriver att det är 

svårt att ha någon ansats som inte innehåller en kvalitativ del. Så fort forskaren 

karakteriserar eller tolkar forskningsdata blir det en form av kvalitativ ansats. Det som 

skiljer kvalitativ ansats från den kvantitativa är att i den kvantitativa ansatsen används 

inte ord som data, utan är kvantifierat samt utgår inte ifrån att meningsinnehållet är av 

vikt i materialet (a.a.). 

 

6.1 Datainsamlingsmetodik 

Den intervjumetod som användes i undersökningen är semistrukturerad personlig 

intervju, som utgår från en intervjuguide. Semistrukturerad intervju (Kihlström, 2007) 

är en målstyrd process som ger utrymme för flexibilitet där respondentens egna tankar 

och upplevelser synliggörs. I studien innebar det att vi gav respondenterna god tid på sig 

att svara på frågorna samt komma med fördjupade tankar om deras arbete. Intervjun 

används för att få en ökad förståelse (Kilström, 2007) om förskollärarnas tankar 

gentemot barn i behov av särskilt stöd, samt vilka strategier de tillämpade för att 

involvera barnen. Planeringen som föregår intervjun är en uppstrukturering som 

förtydligar i vilket syfte studien görs. Respondenterna tillfrågas om de ville ställa upp 

på intervjun och en ungefärlig tidsram angavs innan. Genom att tydliggöra och 

strukturera upp en intervju innan genomförandet minimeras risken att leda in 

respondenten i önskad riktning, samt minimera risken för feltolkningar detta för att få 

en så sann bild om deras verksamhet som möjligt utan att förskollärarna färgas av våra 

åsikter (Kilström, 2007). 

 

Denscombe (2016) beskriver relationella aspekter som bör tillämpas vid intervju. De är: 

förtroende, uppmärksamhet, lyhördhet, subtil närvaro och sufflering. Subtil närvaro 

innebär att forskaren å ena sidan ger respondenten god tid att svara, det vill säga 

använder tystnaden som ett verktyg. Å andra sidan kan forskaren ingripa för att leda 

tillbaka samtalet i riktning till syftet. Sufflering handlar om att forskaren upprepar 

respondentens senaste utsago för att bekräfta informationen. 

 

6.2 Urval 

Denscombe (2016) beskriver subjektivt urval som innebär att forskare väljer ut 

respondenter med specifika kvaliteter som anses vara relevanta för undersökningen. För 

att vi ska få ut relevant information gentemot syftet har vi valt att intervjua förskollärare 

som har arbetat i förskola under minst två års tid. Förskollärare som har jobbat minst i 

två är har förmodligen bemöt och arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Om det är 

manliga eller kvinnliga förskollärare har ingen betydelse för vår studie, utan det är 

erfarenheterna vi vill synliggöra. Vi hade även kunnat välja att intervjua barnskötare i 

verksamheten som besitter mer erfarenheter men vi anser att förskollärare i större 

utsträckning kan ge oss svar som har tydligare kopplingar till vår studie. Med detta 

menar vi att förskollärare har det pedagogiska ansvaret och utbildning där de berört 

ämnet barn i behov av särskilt stöd. 
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6.2.1 Presentation av respondenter 

Nedan följer en presentation av de fyra intervjuade förskollärarna. Det vi har tagit vara 

på är ålder, arbetslivserfarenhet, arbetslagets sammansättning samt förskolan. 

 

Respondent nummer ett som vidare kommer benämnas som Förskollärare 1 är en 

kvinna på 49 år och har varit verksam som förskollärare i 27 år. Hon jobbar på en 

förskola med 4 avdelningar, på en syskonavdelning med barn mellan tre och sex år 

gamla. Förskolan är belägen i ett mindre samhälle utanför en medelstor stad i södra 

Sverige. Arbetslaget består av totalt två förskollärare, en barnskötare och en vikarie. 

 

Respondent nummer två som vidare kommer benämnas som Förskollärare 2 är en 

kvinna på 61 år och har varit verksam som förskollärare i 39 år. Hon jobbar på en 

mindre förskola med två avdelningar, på en syskonavdelning med barn mellan tre och 

sex år. Förskolan är belägen i ett mindre samhälle utanför en medelstor stad i södra 

Sverige. Arbetslaget består av totalt en förskollärare och två barnskötare samt en resurs 

på 50%. 

 

Respondent nummer tre som vidare kommer benämnas som Förskollärare 3 är en 

kvinna på 41 år och har varit verksam som förskollärare i 6 år, hon har tidigare arbetat 

som barnskötare i många år. Förskollärare 3 jobbar på en stor förskola med sex 

avdelningar, på en syskonavdelning med barn mellan tre och sex år. Förskolan är 

belägen i en mellanstor stad i södra Sverige. Arbetslaget består av totalt två 

förskollärare och en barnskötare. 

 

Respondent nummer fyra som vidare kommer benämns som Förskollärare 4 är en 

kvinna på 40 år som har varit verksam förskollärare i 20 år. Hon jobbar på en förskola 

med fyra avdelningar varav en är en avdelning som är språkförskola. Den avdelningen 

respondenten arbetar på är det barn mellan åldrarna ett till sex år. Förskolan är beläggen 

södra Sverige i en mindre stad. Arbetslaget består av två förskollärare och två 

barnskötare.  

 

6.3 Genomförande 

Innan datainsamlingen påbörjades hade vi tagit hänsyn till de etiska forskningsprinciper 

som beskrivs under kapitlet etiska överväganden. Vi skickade ut ett informationsbrev 

(se bilaga 1) som beskrev studiens syfte, information om oss samt hur insamlad data 

kommer behandlas. Det beskrevs även att anonymisering kommer att tillämpas för alla 

respondenterna och att de ska underteckna godkännande till sin medverkan i 

undersökningen. 

 

Innan genomförandet av en intervju krävs en del förberedelser i form av syfte, frågor 

och val av förhållningssätt. Författaren Denscombe (2016) beskriver att fördelar med 

personlig intervju är att forskare får djupare information och insikt kring det valda 

ämnet. Det kräver inte heller någon svårare utrustning utan det räcker ofta med 

ljudinspelare och frågeformulär. En nackdel kan vara att respondenten blir påverkad av 

situationen och försöker ge “korrekta” svar som eftersträvas, istället för att delge sina 

egna erfarenheter. Förhållningssättet hos den som intervjuar bör präglas av tålamod och 

lyhördhet för att ge respondenten god tid på sig att svara på frågorna (a.a). Utifrån syftet 

har vi gjort en intervjuguide (se bilaga 2) där vi använde oss av öppna frågor för få ut så 

mycket som möjligt av respondenternas tankar. Frågorna ska inte heller vara styrande, 

det vill säga att de styr respondenten till att svara på ett visst sätt. Respondenterna ska få 

god tid på sig att svara på varje fråga istället för att stressa fram svar som de tror att vi 
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vill höra. Vi har spelat in intervjuerna för att sedan transkribera och analysera. Genom 

ljudinspelning har vi fått möjlighet att spela upp svaren flera gånger, för att minimera 

risken att missa viktig information. 

 

6.4 Bearbetning av data 

Denscombe (2016) beskriver vikten av att säkerhetskopiera allt originalmaterial för att 

intervjun inte ska behöva göras om, men också för att det ska finnas tillgängligt för 

granskning av arbetet (a.a.). Efter en intervju ska allt material transkriberas 

(Denscombe, 2016), vilket innebär att forskaren ordagrant skriver ner intervjun innan 

den sammanställs och bearbetas (Björkdahl Ordell, 2007). Att enbart skriva ner 

intervjusvaren är inte ett sätt att bearbeta och tolka dem. När intervjun har transkriberats 

kan resultatet befästas med citat från respondenterna för att ge resultatet större 

trovärdighet (a.a.). Utifrån intervjusvaren har vi att kategoriserat svaren för att påvisa ett 

tydligt resultat som svarar mot syftet och frågeställningarna. 

 

6.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Då vi valt att göra en kvalitativ studie handlar metoddiskussionen om trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Denscombe (2016) skriver att trovärdighet handlar om 

i vilken grad en kvalitativ forskare kan påvisa att dess information är korrekt. Det är 

svårt att mäta en kvalitativ studies trovärdighet, då det är näst intill omöjligt att kopiera 

ett socialt sammanhang. För att övertyga läsaren om en god trovärdighet erbjuds en 

försäkran om att data har samlats in på ett korrekt vis och även kontrollerats (a.a.). Det 

beskrivs i studien hur data samlas in men även hur insamlad data hanteras för att skapa 

en trovärdighet genom arbetet.  

 

Denscombe (2016) skriver att en kontroll för en studies tillförlitlighet är att tydligt 

redogöra för metoder, analys och beslutsfattande. Detta för att läsaren ska kunna få 

möjlighet att granska tillvägagångssättet och se en rimlighet eller sannolikhet. Det ska 

påvisa att det finns möjlighet att upprepa forskningen, även om det är svårt att komma 

fram till exakt samma resultat i en kvalitativ studie (a.a.). I studien presenteras de 

tillvägagångssätt som använts för att erbjuda en möjlighet att kontrollera eller testa 

arbetet.  

 

Kvalitativ forskning har näst intill aldrig lika många respondenter som kvantitativ 

forskning (Denscombe, 2016). Därmed uppstår en diskurs hur pass representativ studien 

egentligen är. Överförbarhet handlar därmed om i vilken mån en studies resultat eller 

information kan överföras till andra kontexter, grupper eller sammanhang (a.a.). Vi 

valde att intervjua fyra förskollärare för att kunna fördjupa oss mer i informationen än 

om vi hade intervjuat fler.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Etiska principer ska finnas som vägledning för forskare när en studie genomförs 

(Hermerén, 2011). De forskningsetiska principerna finns till för att ange de regler som 

råder mellan forskare och respondent, samt att ange vilka rättigheter och skyldigheter 

varje part i forskningen har. Det handlar om fyra huvudprinciper som benämns: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). 

 

Informationskravet innebär att respondenten ska få information om syftet med 

undersökningen, vilka vinster med projektet forskaren hoppas få samt hur 

undersökningen ska gå tillväga. Även information om vem som utför undersökningen 
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samt vilken institution som forskningen är bunden till ska framgå. Detta för att 

underlätta för respondenten om den behöver komma i kontakt med ansvarig för 

undersökningen. I samband med informationen ska det framgå att deltagandet är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Det ska även försäkras att informationen som 

samlas in endast kommer användas i den forskningen (Björkdahl Ordell, 2007; 

Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tog vi hänsyn till genom att skicka ut ett 

informationsbrev till respondenterna där information kring studien, vilka som gör den, i 

vilket syfte och tillvägagångssätt, samt kontaktuppgifter fanns med. 

 

Samtyckeskravet handlar om att forskarna ska ha deltagarnas medgivande till att 

använda informationen till sitt projekt. Samtycket är individuellt och innebär att ens 

medverkan kan avbrytas när som helst. En avbruten medverkan innebär inte per 

automatik att forskaren inte får använda det dittills samlade materialet, detta är en 

avvägan som få göras utifrån respektive fall (Vetenskapsrådet, 2002). Särskild vikt ska 

läggas vid barn under 18 år och omyndiga personer som kan ha svårt att ta till sig 

informationen och därigenom inte kan ge sitt samtycke. I de fall där forskningen ska 

bedrivas tillsammans med barn eller omyndiga är det viktigt att det finns samtycke från 

föräldrar istället (Björkdahl Ordell, 2007). I informationsbrevet gjorde vi 

respondenterna medvetna om att deras medverkan var frivillig. 

 

Den tredje forskningsetiska principen är konfidentialitetskravet som är starkt knuten till 

sekretessen och offentligheten. Vad som är etiskt känsligt varierar med tiden och 

samhällets olika normer (Vetenskapsrådet, 2002). Hermerén (2012) skriver att forskare 

har ett ansvar att skydda respondenternas identitet och personliga integritet. Detta 

innebär att det inte ska gå att utläsa vem respondenten är eller vilka uppgifter som har 

lämnats av vilken respondent. All insamlad data och information som forskaren får 

under undersökningen ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte har tillträde till 

informationen (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsbrev vi skickade ut beskrevs 

det hur respondenterna blir avidentifierade i arbetet. Det vill säga att inget de sagt kan 

spåras tillbaka till dem eller förskolan. Då vi inte intervjuat barn har vi inte behövt fråga 

föräldrar eller vårdnadshavare om lov för intervju. Efter intervjuerna bestämde vi ett 

tillfälle då intervjuerna skulle transkriberas så vi sedan kunde lägga undan 

inspelningarna.  

 

Den sista etiska principen som beskrivs är principen om nyttjande. Nyttjandekravet 

innebär att respondenten informeras om att den insamlade datan bara kommer användas 

till det specifika projektet och inte missbrukas på annat vis (Björkdahl Ordell, 2007). 

Den insamlade datan får inte användas emot respondenten i till exempel 

sjukvårdstvister. Däremot får respondenten själv använda underlaget som bevis på att 

han eller hon behöver vård (Vetenskapsrådet, 2002). Genom en tydlig presentation av 

arbetet och vad intervjun användes till fick respondenterna en inblick i arbetet och i 

vilket syfte vi gjorde intervjuerna. Då intervjuerna enbart berörde förskollärare som blev 

avidentifierade i arbetet kommer materialet att förstöras för att säkerställa att det inte 

används på felaktigt sätt. 
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra genomförda intervjuer med 

förskollärarna. Utifrån transkriberingarna har vi synliggjort tre rubriker för att skapa en 

tydlig koppling gentemot syftet och frågeställningarna. Vi kommer att göra en 

presentation av resultatet i form av citat och beskrivande text, följt av analys under varje 

rubrik. Förskollärarna kommer att benämnas som förskollärare 1, förskollärare 2, 

förskollärare 3 och förskollärare 4 på grund av sekretess och ett flyt i texten.  

 

Den första rubriken ”det unika barnet”, berör frågeställningen om hur förskollärares 

uppfattningar om bemötande ser ut gentemot barn i behov av särskilt stöd. Rubriken 

”delaktighet gentemot barn i behov av särskilt stöd” berör frågeställningen om hur 

förskollärare arbetar med delaktighet gentemot barn i behov av särskilt stöd. Den sista 

rubriken ”normer i förskolan” berör hur normer påverkar bemötande och delaktighet för 

barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.  

 

7.1 Det unika barnet 

Intervjusvaren visade att förskollärarna har likheter i deras uppfattningar om hur en 

förskollärares förhållningssätt och bemötande gentemot barn i behov av särskilt stöd bör 

vara. Den mest synliga nämnaren mellan förskollärarna är den att varje barn är unikt 

och att det inte finns ett sätt som fungerar gentemot alla. Alla förskollärarna lyfter fram 

att de jobbar med barn i behov av särskilt stöd genom hela barngruppen. De 

anpassningar som görs i verksamheten för att möta det enskilda barnets behov gäller 

alla barn på hela avdelningen.  

 

Öppenhet från min sida som personal tänker jag på, jag måste vara öppen 

för alla möjligheter som finns, känna efter signaler som kommer från 

barnet (Förskollärare 3). 

 

Jag känner det här med rättvis behandling och att man lyssnar in och 

anpassar därefter så vi gör det bästa möjliga för barnet så man inte skapar 

konflikter med barnet i onödan (Förskollärare 1).  

 

Förskollärare 4 säger att varje barn bör ses som unikt, men också att situationer som 

barnet befinner sig bör analyseras.  

 

Ja..framförallt att varje barn är unikt. Vissa barn får man vara mer 

avvaktande mot och vissa barn söker direkt närkontakt. Sen tror jag det 

är viktigt att tänka på vad som är viktigt för stunden. Om ett barn då som 

behöver extra stöd inte trivs med en situation så kan man fundera över 

vad som är viktigt egentligen just då (Förskollärare 4). 

 

Förskollärarna säger att de inte fått någon form av utbildning i bemötandet med barn i 

behov av särskilt stöd. Samtliga svarade att de inte fått någon utbildning som berör hela 

arbetslaget eller verksamheten. Däremot talar förskollärarna om den egna erfarenheten 

och arbetslaget som en källa till information och de man vänder sig till när man ska 

ändra i verksamheten kring ett specifikt barn. 

 

Nej. jag har inte varit med om det än men kanske om man skulle 

efterfråga. Det man har fått är ju diskussioner på skolträffar men det är ju 

ingen utbildning precis. Det som är igång är ett litet genomtänkt arbete 
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att alla i vårt område ska jobba utifrån, jag vet inte vad de kallar det för, 

men psykologerna har ett arbetssätt som dom vill förmedla till skolan 

och förskolans personal och vi har fått sett en film som tror jag är det 

planerat att vi ska jobba med det tillsammans i det stora hela inte bara i 

arbetslag (Förskollärare 3). 

 

Tre av förskollärarna nämner att de fått handledning av psykolog eller specialpedagog i 

specifika fall. 

 

Det finns ju kurser och utbildningar men det har ju inte varit så många de 

senaste åren. Man diskuterar tillsammans sen kan man ju läsa litteratur 

tycker jag att vi har rätt många sen kan diskutera med specialpedagog. 

Sen lutar man till sin egna erfarenhet ju (Förskollärare 1). 

 

Är det inkopplat specialläraren så kan hon ge förslag och oftast så går vi 

efter dom direktiven hon ger, då får vi lägga upp en handlingsplan. Dom 

som inte har specialpedagog inkopplat märker vi ändå att dom liksom 

faller utanför ramen ibland i vissa avseenden (Förskollärare 3) 

 

Vi på vår avdelning har inte fått det, däremot vet jag att det fanns en 

efterfrågan på någon av avdelningarna i huset. Jag vet dock inte vad som 

hände med det sen (Förskollärare 4). 

 

Ett påpekande som görs av en förskollärare handlar om att behålla fokus på barnet och 

dess behov och inte tappa bort sig i goda råd från specialpedagoger och övrig personal.  

   

Sen är det ju att man inte tappar fokus där just från barnet, det är så 

mycket vi och dom. Vi och specialpedagogerna om hur man ska få ihop 

det praktiska och då är det lätt att man tappar fokus på vad barnet 

behöver. Det är en tråd att tänka på genom hela arbetet (Förskollärare 3). 

 

Två av förskollärarna tar upp samarbetet med hemmet, där de har tagit stöd av 

föräldrarna för att få en kontinuitet mellan hemmet och förskolan.  

 

[….] sen kan det vara så att det är grejer som man gör som man 

bestämmer ihop med föräldrarna för barnet kanske har behov av 

kontinuitet i saker och ting (Förskollärare 1). 

 

Även föräldrarna har varit positiva och hjälpt till för att underlätta för 

barnen eller barnet (Förskollärare 4). 

 

 

 

 
7.1.1 Resultatanalys 

Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver varje barn och situation som barnet befinner sig 

i som unika. Genom våra svar kan vi utläsa att förskollärarna besitter en medvetenhet 

om att det inte finns ett korrekt sätt att bemöta barn i behov av särskilt stöd som 

fungerar för alla. Det blir därmed ett komplext sammanhang där förskollärarens 

förhållningssätt och agerande utgör barnets möjligheter till utveckling och trygghet. 

Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver också vikten av lyhördhet gentemot alla barn, 
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som förskollärarna säger är mer eller mindre ett måste för att försöka förstå barnets 

situation. Det finns ett fokus hos alla förskollärarna i denna studie som präglas av att 

“göra det bästa för barnet”, vilket Sandberg (2014) beskriver har att göra med vilken 

barnsyn en vuxen har. Det kompetenta barnet synliggörs när förskollärarna beskriver 

hur de vill vara lyhörda till barnets tankar och arbeta utefter det. Hade de intervjuade 

förskollärarna istället haft en barnsyn där “vuxna vet bäst”, hade barnets tankar 

troligtvis inte spelat någon roll eller lyfts fram i intervjuerna.  

 

Förskollärarna berättar om litteratur, erfarenheter och viss handledning som kan stödja 

dem i bemötandet med barn i behov av särskilt stöd. Det påvisar att de besitter en 

medvetenhet om att deras arbete är styrt av forskning och till exempel styrdokument, 

samtidigt som de ska lita på sin instinkt. Öhman (2009) skriver om den privata åsikt 

samt det professionella förhållningssättet som förskollärare har. När de två synerna 

möts skapas konkreta handlingar. Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver 

komplexiteten i bemötandet där ett flertal faktorer spelar in där pedagoger ibland 

tvingas att agera snabbt utifrån egna erfarenheter. En av förskollärarna beskriver att 

pedagoger inte bör tappa fokus på vad som är bäst för barnet i processerna som sker 

“ovanför barnen”. Vi tolkar det som att även om förskollärare till exempel planerar och 

anpassar miljö i all välmening utifrån handledning och forskning, så får inte barnets 

tankar glömmas bort. Därmed kan det vara av vikt att följa upp och synliggöra vad 

förändringarna har skapat för reaktioner i barngruppen eller barnet som individ. 

 

Att förskollärarna verkar ha en vilja att förstå barns livsvärldar och hur de upplever 

olika situationer, tyder på att det utgår från ett organisatoriskt perspektiv gentemot barn 

i behov av särskilt stöd. Sandberg m.fl. (2010) skriver att om pedagoger inte se barnets 

helhetsbild, det vill säga agerande, hur miljön påverkar samt pedagogens eget 

förhållningssätt tenderas problematiken att läggas på barnet. Då är det barnet som är 

problemet, inte miljön och klimatet runt omkring. Utifrån intervjusvaren tolkar vi det 

som att alla förskollärarna strävar efter att se en helhetsbild för att skapa goda 

förutsättningar för barnet och barngruppen. De svårigheter som kan uppstå för barnet är 

inte på grund av barnet utan vad individen utsätts för i verksamheten. Därmed minskar 

även risken att kategorisera barn som till exempel jobbiga, stökiga eller problematiska. 

Väljer pedagogerna att se problematiken i förhållande till barnets livsvärld finns det 

större möjligheter att hitta lösningar. 

 

7.2 Delaktighet gentemot barn i behov av särskilt stöd 

Det finns likheter i förskollärarnas svar på de frågor som berör delaktighet för barn i 

behov av särskilt stöd, såsom att det handlar om att barnen ska få synas och höras. 

Däremot finns det en variation på vad delaktighet innebär och hur det kommer till 

uttryck. Ett sätt som kan möjliggöra delaktighet för barn är att dela den stora 

barngruppen i mindre grupper och genom att planera aktiviteter utifrån ett specifikt barn 

men att alla barn är med i samma aktivitet. Två av förskollärarna säger också att det är 

svårt men viktigt. 

 

 

Man får ju fråga dom, intervjua dom, titta på vilket intresse dom har och 

spinna vidare på det så försöker man få med dom och delaktig är även då 

att i samling få göra sin röst hörd och att alla får vänta på sin tur och 

speciellt då dom, dom att alla har samma rättigheter att synas och höras 

(Förskollärare 2). 
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Jo men som jag nämnde innan så kan vi skapa aktiviteter utifrån ett barn, 

samtidigt anpassa aktiviteten så att den är rolig för alla. Det kan väl vara 

en del av delaktighet? Det är svårt men alla barn ska få samma eller 

likvärdigt utrymme. Jag tänker att jag som pedagog ser varje barn i olika 

situationer och att de få höras (Förskollärare 4). 

 

Det är inte ett enkelt arbete men det är något som tycker jag är svårt det 

är inte självklart. man får prova sig fram sen är det olika individer som 

har olika arbetssätt så jag kan inte generalisera och säga att så här gör 

man med alla (Förskollärare 1). 

 

Tre av förskollärarna säger att det underlättar för möjligheter till delaktighet för barn i 

behov av särskilt stöd om de delar upp den stora gruppen till mindre barngrupper.  

 

Likvärdig delaktighet tycker vi dom får genom dom små grupperna, att 

det är lättare för dom att komma fram och komma till tals det underlätta 

mycket och sen så är man med som vuxen i verksamheten och bland 

barnen inte bara medlekande (Förskollärare 2). 

 

[….] bland annat har vi ett barn nu som vi nu delar mycket i grupper och 

det här barnet kanske inte klarar att vara inne en hel förmiddag eller en 

hel eftermiddag och då är barnet inne en stund och ute en stund och sen 

går ut och samma sak på eftermiddagen. Då anpassar vi så att vi lyssnar 

in och känner vad vill du göra nu (Förskollärare 3). 

 

Jag tror att man når till dom och alla andra också i mindre grupper att 

kunna ser dom bättre när dom är i lite mindre grupper (Förskollärare 1). 

 

Alla förskollärarna påpekar att verksamhetens miljö och utformning har stor påverkan 

för delaktighet för barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna lyfter fram olika 

tillvägagångssätt att ändra miljön för att erbjuda barn i behov av särskilt stöd 

delaktighet. De nämner trygghetsvandringar och teman som ett sätt att få syn och ta 

tillvara på olika intressen och behov i barngruppen.  

 

Vi har utgått ifrån intervjuerna och trygghetsvandringarna. Det är att 

höra ifrån barnen hur de upplever i första hand den miljön som den är 

och för det andra få höra vad det är som de vill förändra i miljön och vad 

är det som de skulle vilja ha i miljön. Vad upplever de som tryggt och 

otryggt. Att inte man skapar en miljö och tänker att så här kommer vi att 

ha det hela året (Förskollärare 1). 

 

Ja det gör vi ju egentligen hela tiden, vi vill att den ska vara stimulerande 

för alla och att dom ska vara delaktig i den. Vi gör ju mycket teman och 

då får barnen vara med och tillverka. både tillverka material och saker. 

Alla ska få vara med och känna att här har jag varit med och det har jag 

gjort att de ska vara delaktiga i det hela. Det ska synas att alla är med 

(Förskollärare 2). 

 

Vi ändrar ganska mycket i vår miljö. Nu till exempel har vi skaffat en 

matbuffé som var en idé från barnen, efter att de ville ta maten själva. 

Men jag tänker att miljön ska möjliggöra och inte begränsa. Nu har vi 
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temat rörelse i flera förskolor och det kräver större ytor. Vi jobbar 

mycket i mindre grupper också, ytorna här är väldigt bra anpassade 

(Förskollärare 4). 

 

 
7.2.1 Resultatanalys 

Emilson (2008) och Dolk (2013) som beskriver att pedagogers vilja att försöka inta ett 

barns perspektiv på situationer är grundläggande för att skapa delaktighet. En utav 

förskollärarna beskriver hur de arbetar utifrån intervjuer som de gjort med barnet för att 

skapa en uppfattning om vad barnet tycker och tänker. Vi tolkar det som att ett barn i 

behov av särskilt stöd får tid och lugn att uttrycka sina känslor kring verksamheten, 

genom en sådan intervju. En annan förskollärare har varit lyhörd till barnen vid 

matsituationer och fått fram att de vill ta maten själva. Därefter blev det en matbuffé där 

barnen själva kan hämta maten. Vi tolkar det som att dessa förskollärarna är lyhörda till 

barnens tankar och idéer, samt verkställer det. Däremot säger förskollärarna ingenting 

om att inta barns perspektiv, de uttrycker sig inte i termer av barns perspektiv även om 

lyhördhet är en väsentlig del i att inta ett barns perspektiv. 

 

Två av förskollärarna nämner att det är svårt med delaktighet för barn i behov av 

särskilt stöd som Dolk (2013) också beskriver som problematiskt, men också en 

skyldighet som pedagog att hitta fungerande tillvägagångssätt. Författaren skriver även 

att begreppet delaktighet kan tolkas och användas på olika sätt. En av förskolläraren 

uttrycker en form av ovisshet när den frågar ”det kan väl vara en del av delaktighet?”. 

Vidare skriver Holmgren (2002) att det är pedagogernas förmåga att ändra i miljön som 

påverkar ett barns framtida lärande och delaktighet. Detta verkar våra förskollärare vara 

medvetna om då de visar på stort intresse till att vilja ändra i den fysiska miljön utifrån 

tematiskt arbete eller barnen behov. Respondenterna lyfter fram flera olika metoder som 

de nyttjar för att få reda på vilka behov och intressen barnen har. Alla våra förskollärare 

lyfter miljön som ett sätt för barnen att vara delaktiga och att de ska känna samhörighet 

med alla i verksamheten. Sandberg (2014) skriver fram att när en vuxen visar intresse 

för barns tankar och idéer genom att se och höra dem växer barnens självförtroende och 

därigenom ökar också deras initiativ till delaktighet. Utifrån de svar vi har fått kan vi 

tolka det som att förskollärarna lyssnar till barnens svar och åsikter samt genom detta 

ges barnen ett reellt tillfälle till delaktighet och inflytande i verksamheten. 

 

Flera av förskollärarna säger att de delar upp barngruppen i mindre grupper som ett sätt 

att göra barn delaktiga i verksamheten. Lutz (2006) problematiserar detta när det 

beskrivs att barngruppen kan bli lugnare, men möjligheten till samspel med alla barn 

försvinner. Förskollärarna i denna studie lyfter fram den mindre gruppen och de få 

kontakterna som något att föredra utifrån deras observationer av barnet och dess behov. 

Både Sandberg et.al. (2010) och Lindqvist (2011) skriver om nyttan av planerade 

aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Det skrivs fram att barn tenderar att ha 

mindre utbyte av aktiviteter utan stöd av en förskollärare. Utifrån vårt resultat kan vi 

tolka att förskollärare 1 och 2 anser att förskollärares medverkan i aktiviteten underlättar 

för barnet att ta del av aktiviteten. Det underlättar för barnet att kunna framföra sina 

åsikter och tankar, utifrån det argumentet arbetar förskollärarna med mindre grupper. 

 

7.3 Normer i förskolan 

Förskollärares uppfattningar om vad som är normer och normalt varierar utifrån 

intervjusvaren. Två förskollärare beskriver även deras definition av begreppet barn i 

behov av särskilt stöd i relation till normer. Förskollärarna lyfter fram att även de barn 
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som behöver lite hjälp eller stötning är barn behov av särskilt stöd. En annan aspekt som 

lyfts fram är tiden och uppmärksamheten som barnet behöver för att bli benämnt som 

barn i behov av särskilt stöd.  

 

Det är en individ som man behöver mer hjälpa och stötta, behöver 

kanske lite extra hjälp det behöver inte vara mycket. Man kan ha lite 

behov av särskilt stöd anser jag. Det kan vara en lite grej som gör att 

vardagen blir lättare för det barnet. Sen om man ska säga att det är behov 

av särskilt stöd, men det är en liten stödbit (Förskollärare 1). 

 

Det är väl kanske dom barn som behöver lite extra, både extra 

uppmärksamhet och extra hjälp det kan både vara språkligt och även det 

kan ju vara något fysiskt handikapp. Det innebär att man måste vara ännu 

mer tydlig och se det här barnet man får ge både tid och uppmärksamhet 

och avsätta mer tid för dom. Ett särskilt behov kan vara många olika 

sorter (Förskollärare 2). 

 

En av förskollärarna lyfter fram att alla barn ska känna sig accepterade och delaktiga i 

verksamheten och att det är ett sätt att jobba främjande och förebyggande genom att den 

säger: 

 

Inkludering jobbar man överlag med alla barn i förebyggande syfte 

också, det är inte alltid dom behoven finns som man ska jobba med det. 

Men man behöver jobba med det överhuvudtaget att alla ska inkluderas 

oavsett om man jobbar med normer överlag, sen är barn med särskilt stöd 

en del av de normerna när man tänker på (Förskollärare 3). 

 

Vidare lyfter samma förskollärare hur svårt det är att jobba med inkludering och att göra 

varje barn till en lika stor del av verksamheten. 

   

Det är det man behöver jobba med som mest, att barn ska vara en del av 

barngruppen, att jobba på det att de inte ska känna sig så mycket 

annorlunda och det är ju största utmaningen (Förskollärare 3). 

 
7.3.1 Resultatanalys 

För att ett barn ska kunna anses vara i behov av särskilt stöd är det förskollärarens bild 

av normalitet och normer som speglar sig. Enligt Salmson och Ivanson (2015) är det hur 

pedagogerna vidgar sina normer som avgör hur inkluderat ett barn blir i verksamheten.  

 

Vidare skriver Palla (2011) att det är de vuxna som värderar vilka, oftast sociala, 

egenskaper som ska eftersträvas och därigenom avgör om ett barn är i behov av särskilt 

stöd eller inte. Nordahl m.fl. (2007) skriver att ett beteende som de vuxna anser vara 

utanför normen inte behöver vara det hos barnen. När förskollärare 3 svarar “att de 

jobbar på att de inte ska känna sig så mycket annorlunda” talar förskolläraren ur ett 

vuxenperspektiv och med de normer som råder just där och då. Vidare säger 

förskollärare 3 att barnen är med i barngruppen vilket skulle kunna tolkas att barnen är 

delaktiga i barnens lek och att de inte nödvändigtvis anses vara så avvikande av barnen.  

 

Både förskollärare 1 och 2 lyfter tid eller avsaknad av tid som ett villkor för delaktighet 

i barngruppen och aktiviteterna. Tiden benämns också som en resurs när förskolläraren 

ska bemöta barnet och dess behov. Av detta skulle det kunna tolkas att tid är bristvara 
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på förskolorna och därför kan detta påverka hur genomtänkt en aktivitet är så att den ger 

samma möjlighet till delaktighet för alla barn. Även bemötandet blir lidande om barnet 

har behov av extra tid för att ta till sig aktiviteterna eller samlingarna. 

 

7.4 Resultatsammanfattning 

För att tydliggöra resultatet gentemot syftet och frågeställningar har vi valt att göra en 

kort sammanfattning av resultatet. 

 

Resultatet påvisar att bemötande av barn i behov av särskilt stöd bör präglas av 

lyhördhet till varje barn som individ. Studien visar att det inte finns ett specifikt sätt 

som fungerar för att bemöta alla, utan varje barn bör ses som unikt. Bemötandet sker 

också i relation till allt som händer runt omkring barnet som till exempel miljön och 

klimatet som påverkar barnets situation. Öppenhet hos förskollärare beskrivs vara av 

stor vikt för att kunna bemöta alla, på dess egna nivå. Det framgår även att fokus alltid 

bör vara på barnets bästa.  

 

Förskollärarnas svar visar att arbetet med delaktighet för barn i behov av särskilt stöd 

ofta sker i mindre barngrupper. Det underlättar för förskollärarna att kunna se och höra 

varje barn och dess behov. För att möjliggöra delaktighet för barn i behov av särskilt 

stöd framgår det att det kräver lyhördhet från förskollärarna. Det kan vara i form av 

intervjuer där barnet eller barnen själva få beskriva sin situation på förskolan, men det 

kan även vara att lyssna till barnen i den dagliga leken eller till exempel vid 

matsituationer.  

 

Resultatet visar att förskollärarnas föreställningar om normer kan påverka dess 

bemötande och delaktighet gentemot barn i behov av särskilt stöd. Det påvisar även att 

barn i behov av särskilt stöd bör vara en del av normerna på förskolan, det vill säga att 

det är inget konstigt eller annorlunda att behöva särskilt stöd. Vi tolkar det som att det 

blir mindre utpekande för det enskilda barnet om det kan finnas ett klimat där 

normbrytande beteende inte är något konstigt.  
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8 Diskussion 
Denna studie tog sin början i att vi hade sett brister i hur barn i behov av särskilt stöd 

bemöts och erbjuds möjligheter till delaktighet. Det fanns inga direkta riktlinjer eller 

visioner om hur just det arbetet bör bedrivas. Det som har blivit tydligt under arbetets 

gång är att det finns en medvetenhet om hur barn i behov av särskilt stöd bör bemötas 

och hur de kan göras delaktiga i verksamheten. Under detta kapitel presenteras 

diskussion kring resultatet, metod följt av förslag på fortsatt forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet har visat både likheter och skillnader i förskollärarnas svar på 

intervjufrågorna. Under resultatdiskussionen presenterar vi diskussion kring resultatet 

utifrån rubriker som vi synliggjort utifrån respondenternas svar. Vi har valt att diskutera 

dessa områden för att de svarar mot våra frågeställningar.  

 
8.1.1 Arbetslaget hittar egna lösningar 

Resultatet visar på att förskollärarna oftast inte har stöd från specialpedagog utan att de 

får lita på arbetslaget och den egna erfarenheten. Samtliga förskollärare hade någon 

gång varit i kontakt med specialpedagog, dock verkade det som om de fick det stöd som 

de önskade i arbetslaget, utan att de behöver hjälp av specialpedagog. Detta kan ställas 

emot tidigare studier som visar på att förskolechefer och pedagoger i förskolan lätt 

tenderar att anse att det är specialpedagogernas och speciallärarna (Lindqvist, 2011) 

ansvar att komma med förslag och lösningar på hur barn i behov av särskilt stöd ska 

bemötas och ges delaktighet. I vår studie kan vi se att förskollärarna tillsammans med 

sina arbetskollegor har tagit ett ansvar att göra barn delaktiga i verksamheten, även utan 

riktlinjerna från specialpedagogerna. Som Lutz (2006) skriver kan pedagoger lägga 

problematiken på barnet och genom detta få tillgång till extra personal som ska vara till 

hjälp för att göra alla barn delaktiga i verksamheten. Som tidigare nämnt kan det handla 

om att förskollärarna anser att barnet inte kan tillgodoräkna sig informationen utan att 

ha en vuxen som stöd närvarande (Johansson, 2003). 

 
8.1.2 Mindre barngrupper som metod för delaktighet 

Flertalet av de intervjuade förskollärarna säger att de delar upp barngrupperna i mindre 

grupper för att de ska kunna se och göra barnen delaktiga i verksamheten på daglig 

basis. Det kan också handla om att undvika konfliktsituationer mellan barnen eller 

mellan barn och vuxen. Detta kan vara ett bra sätt att hantera barn i behov av särskilt 

stöd men vilka argument används och hur förbereds barnen på det som kommer efter 

förskolan, framförallt skolan? Vilket ansvar har förskolan att rusta barnen att kunna 

hantera motgångar och motsättningar i samhället? För alla de barn som går på förskola 

nu kommer i sinom tid att hamna i förskoleklass med andra barn och nya situationer 

som de inte är vana vid. Förskoleklasser kanske inte har den ”lyxen” att kunna dela i 

mindre grupper, och ju högre upp i skolväsendet barnen kommer desto mer förväntas de 

klara dig på egen hand utan vuxen närvaro. Bör vi försöka rusta alla barn nu eller ska de 

få lov att vara barn i en organisation där omsorgsbiten står i fokus, vilket den 

ursprungligen gjorde? Omsorgsbiten som alltmer håller på att tas över av undervisning 

och utbildning. Som verksamma pedagoger kan vi se att arbetet i mindre grupper är 

något som sprider sig som en arbetsmetod i allt fler arbetslag och kommuner. Denna 

arbetsmetod grundar sig i en uppfattning om barngruppens optimala storlek. Ett syfte 

kan vara att barnen samspelar med färre människor för att skapa trygghet i sig själva, så 

att barnen senare kan knyta nya kontakter utan att känna osäkerhet. 
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8.1.3 Förskollärares kategorisering av barn 

Ur ett kritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta hur våra respondenter bedömer vem som är i 

behov av särskilt stöd, framför allt de som de säger att ”det märks att när de hamnar lite 

utanför ramarna”. Alla barn och människor har dåliga dagar eller perioder, där personer 

agerar annorlunda än “vanligt”. Det talas om treårstrots då barn är motsträviga till allt 

och alla. Under denna perioden testar de gränserna och de egna förmågorna. Om ett 

barn kommer till en ny avdelning under denna perioden i sitt liv riskerar det då att 

hamna i en kategori som ett stökigt, jobbigt eller avvikande barn? Precis som Ytterhus 

(2003) och Nilholm (2006) skriver ligger det ett stort ansvar på pedagoger att göra rätt 

och att granska sig själv och vilka egna värderingar de har, samt hur dessa tar sig 

uttryck i bemötandet med barnen. Kan vi verkligen bedöma ett barn utan att bedöma oss 

själva? 

 

Ett sätt att minimera risken att kategorisera barn eller bedöma barn som till exempel 

jobbiga, är att se barnets situation ur ett organisatoriskt perspektiv som (Sandberg m.fl. 

2010) beskriver. Det vill säga att vuxna ser barnet ur det sammanhang som barnet 

befinner sig i, där miljö, klimat, vuxnas förhållningssätt och andra barns agerande spelar 

roll. Istället för att ställa sig frågan “vad är det som är problematiskt med detta barnet?”, 

blir frågan istället “vad är det som gör/påverkar att barnet reagerar eller agerar på detta 

vis?” Det finns alltså faktorer som påverkar varför barnet gör som det gör. Om ett barn 

beskrivs som jobbigt eller stökigt finns det risk att detta barn inte får samma 

förutsättningar som andra barn. Utifrån våra egna erfarenheter har pedagoger valt att 

inte ha med vissa barn vid specifika tillfällen av rädsla för att det ska bli för stökigt. 

Därmed är det av stor vikt att se över sitt förhållningssätt som förskollärare och tänka ur 

till exempel ett organisatoriskt perspektiv. 

 
8.1.4 Självreflektion i sin yrkesroll som förskollärare 

Nilholm (2006) lyfter fram att det är pedagogernas ansvar att möta varje barn där det 

befinner sig just vid det tillfället. Detta har vi sett försök till genom att förskollärarna 

säger att de ändrar och möblerar om på avdelningarna utifrån teman och barnens 

intressen. Detta tolkar vi som adekvata försök till delaktighet och ett försök att inta ett 

barnperspektiv (Sandberg et.al. 2010) i verksamheten. Visst kan man undra om det går 

att göra mer eller räcker det att de försöker i det stora hela. Det var endast en av 

förskollärarna som tog upp att de dagligen arbetar med uppdelning i grupper för att 

möta barnen. Går det att vara nöjd och räcker det att säga att arbetslaget arbetar 

tematiskt och utifrån barnens intresse? Tematiskt arbete och barns intresse lämnar stort 

tolkningsutrymme om hur det egentligen tas uttryck i verksamheten. Därmed anser vi 

att det krävs kontinuerliga diskussioner kring bemötande och delaktighet för barn i 

behov av särskilt stöd inom arbetslaget, för att synliggöra vilka tankegångar som finns. 

Kan arbetslaget arbeta fram en gemensam vision utifrån erfarenheter och styrdokument 

tror vi att det finns större chans att barn ges rättvisa möjligheter till utveckling varje 

dag. Eresund och Wrangsjö (2008) påpekar vikten av att försöka synliggöra medvetna 

och omedvetna val som görs i verksamheten för att kunna arbeta med sitt 

förhållningssätt. 

 
8.1.5 Medvetenhet om delaktighet 

Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om delaktighet i barngruppen för barn i 

behov av särskilt stöd och det påverkas av hur lyhörda och medvetna förskollärarna är. 

Resultaten visar att alla är villiga att ändra och förändra i sin miljö för att tillgodose alla 

barns delaktighet i förskolan. Det tyder på att förskollärarna är beredda på att ändra på 
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de informella begränsningar som Sandberg (2014) beskriver. Det kan vara till exempel 

regler eller outtalade regler som har formats utifrån arbetslaget om hur saker och ting 

bör vara (a.a.). En del av förskollärarna menar på att delaktighet uppnås genom att dela 

in barnen i mindre grupper. Detta kan te sig helt problemfritt, det vill säga att alla barn 

kommer till tals och konflikterna blir färre. Förskollärarna beskriver att de har större 

möjlighet att bemöta och stötta barnet där de är i mindre barngrupper, vilket Lutz (2006) 

beskriver ofta är syftet med segregation från den stora barngruppen. Författaren 

beskriver problematik som kan uppstå vid sådan segregation, vilket pedagoger bör vara 

medvetna om, till exempel socialt samspel gentemot de barn som inte är med blir 

obefintligt (a.a.). Ett problem som också kan uppstå med att endast erbjuda barn 

delaktighet genom små grupper kan bli att den tiden som barnen är i den större 

barngruppen, glöms barns delaktighet bort. Det kanske också uppstår de dagar där det 

inte finns tillräckligt med personal för att dela upp den stora barngruppen. Hur 

säkerställs det att barn i behov av särskilt stöd är delaktiga även de dagarna pedagoger 

är sjuka, är hemma med barn som är sjuka eller är på utbildning? 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

Valet att göra kvalitativa intervjuer har för oss varit berikande då vi fick ta del av 

förskollärarnas egna erfarenheter om barn i behov av särskilt stöd. Hade vi istället gjort 

en kvantitativ enkätundersökning hade vi inte fått samma förståelse eller fått konkreta 

exempel. Med det syftet och frågeställningar som vi valt hade det inte fungerat att 

använda sig av till exempel enkätundersökning. Antalet intervjuer vi genomförde var 

rimligt för studien, även om vi trodde att det inte skulle räcka från början. 

Intervjusvaren gav en utförlig bild av förskollärarna uppfattningar om bemötande och 

hur de erbjöd delaktighet till barn i behov av särskilt stöd. Vidare visade svaren vilka 

normer som råder på de representerade förskolorna.  

 

Valet att genomföra intervjuerna med förskollärare visade sig vara bra på så vis att vi 

fick ingående svar som var förankrat i deras egna utbildningar. Hade vi istället haft 

intervjuer med annan personal som inte haft liknande utbildning hade vi troligtvis fått 

svar helt utifrån arbetslivserfarenhet. Det hade varit positivt på ett sätt då det hade 

synliggjorts hur det fungerar på avdelningar eller förskolor där det inte finns mycket 

utbildad personal.  

 

Att ha en förberedd intervjuguide anser vi är ett måste för att kunna hålla sig till 

relevanta frågor utifrån syftet och frågeställningarna. Även om det finns en 

intervjuguide är det ibland svårt att hålla sig direkt till ämnet, då respondenterna, även 

den som ställer frågorna vill få med så mycket information som möjligt. Det kan vara 

svårt att veta om respondenterna har svarat på det som studien syftar till under 

intervjuns gång. Därmed kan det vara bra att förbereda respondenterna på eventuell 

komplettering, det vill säga en kortare intervju till. Att skriva med sådant i 

informationsbrevet anser vi är bra så det inte kommer som en överraskning. 

 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi märkt att det finns en ovisshet kring begrepp som till 

exempel delaktighet. Därmed som förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant 

att synliggöra vad förskollärare har för uppfattningar kring begreppet delaktighet. Även 

definitionen av barn i behov av särskilt stöd har vi stött på variationer av. Likaså med 
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detta begrepp hade det varit intressant att se vad det finns för slags uppfattningar. En 

motivering till detta kan vara då det strävas efter likvärdiga förskolor i Sverige. Då 

begrepp som delaktighet är något som ska genomsyra verksamheten dagligen kan det 

vara viktigt att diskutera detta, även om läroplanen för förskolan lämnas ut för varje 

enskild pedagog eller förskollärare att tolka. 

 

Många av våra respondenter lyfter att de arbetar i mindre grupper för att göra alla barn 

delaktiga och som ett sätt att se alla barn. Detta verkar vara ett bra tillvägagångssätt på 

förskolan men det hade varit intressant att följa vad händer med de barn i behov av 

särskilt stöd när de kommer till skolans värld? Har vi rustat alla barn för framtiden? Hur 

blir de bemötta och hur erbjuds de delaktighet i skolans värld. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö, Almedina Dzafic och Pontus 

Carlsson. Då vi nu är inne på vår sista termin på förskollärarprogrammet håller vi på att 

arbeta med vårt “självständiga arbete” eller “examensarbete”. Vår studie har vi valt att 

kalla för Barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare bemöter och erbjuder 

delaktig för barn i behov av särskilt stöd.  

 

I vårt examensarbete har vi valt att göra intervjuer med fyra olika förskollärare, där vi 

hoppas att du blir en av dem fyra. Intervjun kommer att hålla på i ca 30 minuter och 

utgå från förberedda frågor som utgör underlaget för diskussion. Intervjun kommer även 

att spelas in för att vi ska kunna bearbeta samtalet vidare i arbetet. Din medverkan är 

helt frivillig och all information som kommer fram under intervjun kommer 

avidentifieras och behandlas i enlighet med de etiska forskningsprinciperna.  

 

För att du ska få en liten inblick i vad arbetet kommer att handla om, skriver vi med 

studiens syfte och frågeställningar: Syftet med vårt arbete är att belysa 

förskollärares förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

och hur detta påverkar barnens delaktighet i verksamheten.  

 

 

Vi kommer ta kontakt med er under vecka 38-39 för att stämma av om intresse för 

deltagande finns och i så fall boka in lämplig tid för intervju.  

 

 

 

 

 

 

 

Med hopp om intresse och tack på förhand!  

 

Pontus Carlsson  - pc222dm@student.lnu.se  

Almedina Dzafic - ad222mb@student.lnu.se 

 

Handledare: Nina Modell - nina.modell@lnu.se  

Examinator: Kyriaki Doumas- kyriaki.doumas@lnu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
På vilket vis arbetar ni annorlunda med barn i behov av särskilt stöd, gentemot de andra 

barnen?  

- Är det arbetslagets val eller direktiv från specialpedagog? 

 

 

Får personalen någon form av handledning eller utbildning för att kunna bemöta barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i bemötandet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

På vilket sätt kan förskolans miljö och utformning påverka vardagen för barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

 

Hur arbetar ni med delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i verksamheten?  

- På vilket sätt får alla barn möjlighet att vara likvärdigt delaktiga? 

 

 

Vad är viktigt att tänka på som förskollärare för att möjliggöra delaktighet för barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

 

På vilket sätt arbetar ni med förskolans miljö för att göra alla barn delaktiga? 
 

 

 
 

 

 

Frågorna används som stöd för diskussion och ett sätt att hålla sig till syftet med 

intervjun.  

I diskussionen vill vi fråga efter konkreta exempel och be förskollärna utvecklar deras 

tankar med hjälp av följdfrågor. 


