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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att skapa en bild över hur förskollärarna beskriver barn i behov av sär-

skilt stöd och om det finns några metoder och strategier som förskollärarna beskriver att de 

använder för att inkludera alla barn i utbildningen. Studien utgår ifrån följande frågeställ-

ningar: Hur förskollärarna beskriver barn i behov av särskilt stöd? Vilka metoder och strate-

gier beskriver förskollärarna att de använder sig av i mötet med barn i behov av särskilt 

stöd? Arbetet är skrivet utifrån en kvalitativ modell som grundar sig i det sociokulturella och 

det systemteoretiska perspektivet. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa 

metoder och semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som alla jobbar på olika för-

skolor. Resultatet visar att förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd är kom-

plext, de anser att arbetet behöver anpassas efter varje enskilt barns behov samt att det inte 

finns någon generell metod i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare beskriver förs-

kollärarna att de strävar efter att alla barn ska ges möjlighet till en likvärdig förskola. I resul-

tatet har det framkommit att förskollärarna upplever att det finns hinder i arbetet såsom tid- 

och personalbrist. I och med detta menar förskollärarna att barn i behov av särskilt stöd inte 

alltid kan ges tillräckligt med uppmärksamhet. Vidare förklarar förskollärarna att förhåll-

ningssätt är en grundläggande faktor för att kunna inkludera alla barn i förskolans utbildning.  
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Förord  
Till att börja med riktas ett stort tack till de förskollärare som har ställt upp på att bli intervju-

ade och därmed bidragit med material till detta arbete. Vi vill också tacka vår handledare Åsa 

Gardelli samt deltagarna i vår handledningsgrupp som har väglett och gett oss stöd under 

arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett bra samarbete. 

 

Frida Lavander och Pontus Sundqvist   
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1. Inledning  
 

“Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. En förskola är grunden för ett jäm-

likt skolsystem. Därför behöver vi en förskola som hänger med i tiden’’ (Gustav Fri-

dolin, utbildningsminister 2014–2019.) 

 

I detta arbete har vi valt att fokusera på området specialpedagogik i förskolan. Arbetet kom-

mer att belysa vikten av förskollärarnas bemötande av barn i behov av särskilt stöd, för att 

kunna inkludera alla barn i förskolans utbildning. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skol-

verket 2018) menar att förskolans utbildning ska vara likvärdig för alla barn. Det innebär att 

alla barn, oavsett behov, har rätt att få lika förutsättningar till att utvecklas och lära. Björck-

Åkesson (2014) belyser att specialpedagogik handlar om att skapa de bästa förutsättningar för 

alla barns utveckling och lärande. I arbetet kommer det även att tas upp hur förskollärarna 

beskriver att särskilt stöd tillämpas i förskolans utbildning samt vilka faktorer som kan på-

verka tillämpningen av särskilt stöd. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt 

att förskollärarna har bristande kompetens och att de saknar metoder och strategier i möten 

med barn i behov av särskilt stöd. Förskolan bär ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd 

ges det stöd de behöver, vilket står skrivet i både Lpfö 18 (Skolverket, 2018) och Skollagen 

(SFS 2010:800). Trots detta påpekar Björck-Åkesson (2014) att åtgärderna inte alltid är till-

räckliga. Skolverket (2015) beskriver kvalitet i förskolan med att arbetet ska utgå från de nat-

ionella målen och därigenom identifiera olika utvecklingsområden. En god kvalitet i försko-

lan är det viktigaste för att alla barn ska få utvecklas, övervinna svårigheter och göra framsteg 

(Skolverket, 2013). Med arbetet vill vi utveckla vår egen och andras förståelse för hur olika 

förskollärare bemöter och inkluderar barn i behov av särskilt stöd i förskolans utbildning.

 

Arbetet har genomförts av oss tillsammans under vårterminen 2019. Under arbetets gång har 

vi båda tagit ett gemensamt ansvar för att bearbeta litteraturen. Arbetet har skrivits av båda i 

ett gemensamt dokument. Vi har intervjuat två förskollärare var och sedan gemensamt analy-

serat samt diskuterat resultatet.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att få insikt om hur förskollärarna beskriver att de arbetar för att 

anpassa utbildningen så att alla barn blir delaktiga samt ges bästa tänkbara förutsättningar för 

att utvecklas och lära. Detta gäller både barn som tillfälligt och de som mer varaktigt är i be-

hov av särskilt stöd. För att besvara syftet utgår vi från nedanstående forskningsfrågor. 

 

1. Hur beskriver förskollärarna ett barn i behov av särskilt stöd? 

2. Vilka metoder och strategier beskriver förskollärarna att de använder sig av i mötet 

med barn i behov av särskilt stöd? 
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3. Bakgrund 
I följande del ges en beskrivning av begreppen specialpedagogik samt barn i behov av särskilt 

stöd, hur begreppen har förändrats över tid samt hur begreppet särskilt stöd definieras i styr-

dokument, lagar och förordningar. Vidare redogörs för barnperspektiv och barns perspektiv 

och skillnader mellan dessa, vikten av en fungerande samverkan samt metoder och strategier 

som används i möten med barn i behov av särskilt stöd. Avslutningsvis förklaras studiens 

övergripande teoretiska utgångspunkter, sociokulturellt perspektiv samt systemteoretiskt per-

spektiv. 

3.1 Specialpedagogik 

De flesta barn i Sverige börjar förskolan i tidig ålder och den blir snabbt en stor del av bar-

nens vardag. Detta innebär att det som sker i förskolan i hög grad kommer att påverka barnen 

(Björck-Åkesson, 2014). Förskolan ska utgöra ett stöd för familjerna där förtroende och tillit 

mellan förskollärna och vårdnadshavarna bidrar till att vistelsen på förskolan blir positiv. Att 

samspela och förstå barnen är viktigt och leder till att barnens utveckling och lärande ökar 

(ibid.). I Sverige används ett enhetligt förskolesystem vilket betyder att barn som är i behov 

av särskilt stöd kan få hjälp via olika former samt speciella program som är anpassade efter 

individen och gruppen (ibid.). Björck-Åkesson menar att den vanliga pedagogiken ibland inte 

räcker till utan behöver kompletteras med specialpedagogik för att skapa bästa förutsättningar 

för lärande. Författaren betonar att specialpedagogik är ett kunskapsområde som går tillbaka 

ungefär femtio år i tiden och kunskapsområdet belyser att barn har rätt till utbildning. I SOU 

(1999:63) skrivs att specialpedagogik inte enbart är till för vissa typer av barn utan specialpe-

dagogiken ska visa att variation av olikheter är bra och naturligt i förskolan.  

3.1.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Specialpedagogik delas in i två skilda perspektiv, det kategoriska och det relationella per-

spektivet (Rosenqvist, 2007). Vidare beskriver författaren hur specialpedagogiken tidigare 

har varit inriktad mot ett kategoriskt perspektiv men med att den med tiden ändrats mot ett 

relationellt perspektiv. Det kategoriska perspektivet framhåller Nilholm (2005) som ett tradit-

ionellt synsätt inom specialpedagogiken, det har sina rötter i psykologisk och medicinsk 

forskning. Rosenqvist (2007) betonar att det kategoriska perspektivet riktar in sig på barn, 

deras svårigheter samt avvikelser och att utbildningen utgår från att placera berörda personer 

i avgränsade kategorier. Inom detta perspektiv talas det om undervisning av barn med svårig-

heter (ibid.) där syftet är att finna metoder och strategier för utveckling och lärande i grupper 

där det finns barn med diagnoser (Nilholm, 2005). Asp-Onsjö (2014) framhåller att konse-

kvensen av det kategoriska perspektivet blir att det enskilda barnet ska anpassas efter försko-

lans utbildning och inte tvärtom. Rosenqvist (2007) förklarar det relationella perspektivet 

med att det lägger fokus på samverkan mellan barnen och miljön. Detta skriver även Nilholm 

(2005), som påpekar att problemet inte endast utgår från den enskilda individen. I detta per-

spektiv kan man betrakta pedagogik och specialpedagogik som tätt sammanflätade. Föränd-

ringar i undervisningsmiljön kan påverka hela den pedagogiska situationen (Rosenqvist, 

2007).  
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3.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Barn i behov av särskilt stöd har historiskt förändrats (Lutz, 2006). Formuleringen gjordes 

om från att gälla barn med särskilda behov till att handla om barn i behov av särskilt stöd. 

Med detta markerades att problemet inte låg hos barnet (Lutz, 2006). Även Sandberg och 

Norling (2014) anser att begreppet barn i behov av särskilt stöd växte fram för att minska 

betoningen på att barnet avviker. Istället sågs svårigheterna ur ett helhetsperspektiv, att alla 

barn hade samma grundläggande behov men att vissa behövde särskilt stöd för att kunna få 

sina behov tillgodosedda. En studie gjord av (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & 

Granlund (2010) visar att pedagogernas förklaring av barn i behov av särskilt stöd är nära 

förknippat med egenskaper hos barnen, egenskaper vilka ses som avvikande i relation till vad 

som anses normalt. Lutz (2006) menar att de vuxnas värderingar kan bli avgörande vilket kan 

leda till att barns beteenden blir anledning till olika föreställningar gällande normalitet och 

avvikelser. Vidare framhåller Lutz att riskerna med kartläggning av det enskilda barnet kan 

bidra till att gränserna för vad som ses som avvikande minskar. 

  

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) skrivs det för första gången om begreppet barn med 

särskilda behov, utifrån en utvecklingspsykologisk syn på en universell, linjär utveckling. I 

utredningen beskrivs barn med utgångspunkt i olika funktionssvårigheter som grundar sig i 

fysiska, psykiska, sociala, emotionella, språkliga skador eller brister i uppväxten. Utredning-

en framhåller att funktionssvårigheterna betecknas som olika typer av handikapp. Vad som 

ansågs vara ett handikapp berodde på vad samhället hade för krav på individen. Det betona-

des att barn med särskilda behov hade samma grundläggande behov som andra barn och 

samma rätt att utvecklas som barn utan handikapp, vilket krävde att man var tvungen att ta 

hänsyn till de speciella behoven. Det lyfts även fram att svårigheterna inte ska kopplas till 

den enskilda individen utan ses som ett förhållande mellan individen, omgivningen och sam-

hället. Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) låg sedan till grund för det pedagogiska pro-

grammet för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3), där de skrev om barn som behöver särskilt 

stöd. Lutz (2006) förklarar att detta var det första sammanhållna dokumentet av läroplans-

karaktär i förskolan. I dokumentet behölls den sedvanliga indelningen, där det underströks att 

barn i behov av särskilt stöd inte är någon enhetlig eller begränsad grupp. Alla barn kan be-

höva stöd under vissa perioder i förskolan eftersom svårigheter kan vara tillfälliga och över-

gående (Sandberg & Norling, 2014). Lutz (2006) anser att stödet ska vara flexibelt, beroende 

på vilka problem barnen eller barngruppen uppvisar. Vidare hävdar Lutz att en bra kvalitet 

med kunnig personal, tillräcklig personaltäthet, väl sammansatta barngrupper och ett med-

vetet arbetssätt kan hjälpa barn i behov av särskilt stöd i deras utveckling. 

 

Socialstyrelsen arbetade under 1990-talet fram ett förslag på ett nytt begrepp; barn med svå-

righeter i barnomsorgen, vilket motiverades med att det var tydligare. Det framhölls även att 

miljön kunde medverka till barnens svårigheter. Under 2000-talet uttrycks det tydligt att det 

är förskolans verksamhet samt det pedagogiska arbetet som ska utvärderas, alltså inte barnen 

(Utbildningsdepartementet, 2004 refererad i Björck-Åkesson, 2014). Detta innebar att fokus 

alltmer hamnade på miljön och att det är den som kan orsaka problemen (Sandberg & Nor-

ling, 2014). Skolverket (2017) betonar att barn i behov av särskilt stöd alltid är förknippat 
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med en specifik situation och inte till en viss egenskap hos barnen, vilket innebär att barnen 

kan behöva stöd i sin utveckling i en viss miljö, men inte i alla miljöer. 

 

Skolinspektionen (2017) har gjort en granskning av barn i behov av särskilt stöd. Denna 

undersökning visar att alla barn inte får det stöd de behöver och att det råder stora skillnader 

mellan de svenska förskolorna. Skolinspektionen anser att skillnaderna oftast beror på att det 

finns olika rutiner för hur förskollärarna ska hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Det är vik-

tigt att förskollärarna inte bara ser till barnets behov av särskilt stöd utan att de även tänker på 

att koppla stödbehovet till barnets omgivning. Hur ser mötena mellan individerna ut, vilken 

miljö befinner vi oss i och vilka aktiviteter sker? Skolinspektionen betonar även att förskollä-

rarnas förhållningssätt är avgörande för det som sker och bör därför vara det centrala i utbild-

ningen. Det är utbildningen som ska anpassas efter barnen, inte barnen som ska förändras för 

att passa in i utbildningen. 

3.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppet barnperspektiv kan ha olika betydelse. Arnér och Tellgren (2006) skriver att det 

kan handla om att sätta barn i centrum, se barns bästa samt ha barn i fokus. Vidare framhåller 

Arnér och Tellgren att det kan bero på att barn inte själva kan föra sin talan och att det alltid 

är vuxnas perspektiv på barn som avses. På så sätt blir barn objekt för vuxnas handlande och 

planerande. Ett barnperspektiv handlar om de vuxnas försök att förstå världen utifrån barnens 

utgångspunkt (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). I förskolans läroplan står 

det att: “All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar 

ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram” (Skolverket, 2018, s.18). 

Detta visar att ett barnperspektiv är viktigt och något som förskollärarna ska sträva efter. En 

förskollärare som intar detta perspektiv kan aldrig helt sätta sig in i hur ett barn tänker och ser 

på saker och ting, trots detta är det något som förskollärarna alltid bör sträva efter (Sommer et 

al., 2011). 

 

Begreppet barns perspektiv innefattar barns egna tankar och erfarenheter samt deras förstå-

else av omvärlden (Sommer et al., 2011). En anledning till att utgå från ett barns perspektiv 

framgår av förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som lägger stor vikt vid betydelsen av 

barns inflytande och demokratiska rätt i förskolan. Arnér och Tellgren (2006) menar att tala 

om barns perspektiv handlar om barnets syn på livet. För att vuxna ska kunna ta ett barns 

perspektiv är det nödvändigt att samtala med barnen. Utan kommunikation är det svårt att 

lära känna barnen vilket försvårar arbetet med att kunna ta barnens perspektiv (ibid.). Vidare 

menar författarna att varje barn är unikt och har en egen livsvärld. Genom att som förskollä-

rare ständigt reflektera över dessa begrepp skapas goda förutsättningar för alla berörda i för-

skolan (ibid.). Arnér och Tellgren anser att förskollärarna inte kan förbigå att det är de som 

har makten och ansvaret att ta barns perspektiv. Även om detta är ett medvetet val så måste 

alltid frågan om perspektivtagande lyftas fram annars blir det svårt att hålla fast vid (ibid.). 
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3.4 Samverkan 

Tillsammans med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för varje enskilt 

barn att utvecklas allsidigt. I och med detta blir en god samverkan med barnens vårdnadsha-

vare betydelsefull (Skolverket, 2018). Björck-Åkesson (2014) förklarar att barnen, dess vård-

nadshavare, förskollärarna samt specialpedagogerna behöver samverka för att kunna skapa 

det bästa stödet för barn som är i behov av särskilt stöd. Klinge (2014) anser att bästa sättet 

att utveckla en tillitsfull relation är genom en öppen dialog och ett nära samarbete med vård-

nadshavarna. Vidare menar Klinge att det är väsentligt att komma ihåg att det är jobbigt för 

föräldrarna när deras barn inte kan uppföra sig ordentligt. Utbildningen är ansvarig för att 

vårdnadshavare får bli delaktiga i utformningen av barns stödinsatser (SFS 2010:800). Förs-

kollärarna bör komma ihåg att låta vårdnadshavare få sina röster hörda samt att deras åsikter 

ska ses som värdefulla (Ottosson, 2014). Vidare menar författaren att en god samverkan mel-

lan förskollärare och vårdnadshavare kan gynna barnets utveckling när den fungerar bra och 

missgynna utvecklingen när den fungerar dåligt. Detta gäller speciellt barn i behov av särskilt 

stöd där exempelvis specialpedagog, logoped eller andra professionella kan vara inblandade. 

När förskolan behöver ta in stöd utifrån är det viktigt att vårdnadshavarna alltid informeras 

om detta (ibid.). Skolverket (2017) skriver vidare att det är viktigt att arbetslaget i förskolan 

ges gemensam reflektionstid för att kunna skapa en samsyn på hur arbetet ska bedrivas.  

3.5 Metoder och strategier 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns det ingen specifik etablerad metod utan det 

viktigaste är att kunna möta varje barn efter deras individuella behov och förutsättningar 

(Heister Trygg, 2012). Vidare belyser författaren att det innebär att kunna plocka delar ur 

olika metoder, våga prova nya vägar och framförallt se hur barnen reagerar. Det är många 

barn som någon gång under sin tid i förskolan stöter på svårigheter vilket kan leda till att det 

krävs särskilt stöd under en kortare eller längre tid (Skolverket, 2017). AKK är en förkortning 

av alternativ och kompletterande kommunikation (Heister Trygg, 2010). Tecken som alterna-

tiv och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som har sina rötter i tecken-

språket och tillhör AKK. TAKK är den vanligaste AKK-formen i förskolan och har även för-

delar för alla barn i guppen eftersom det ger möjlighet att kommunicera före det talade språ-

ket har utvecklats. Fördelarna med TAKK är att det belyser de centrala orden, förskollärarna 

talar långsammare, barnen får möjlighet att både se och känna samt att det är ett hjälpmedel 

för barn med annat modersmål än svenska (Heister Trygg, 2012). TAKK anses inte vara ett 

eget språk utan en metod som kan användas för att förstärka kommunikationen mellan indi-

vider (Heister Trygg, 2010). Alla barn som lär sig tala behöver förebilder. Därför är det vik-

tigt att förskollärarna är bra förebilder och kan erbjuda olika metoder utifrån barnens sär-

skilda behov (Heister Trygg, 2012). Vårdnadshavarna kan inte förvänta sig att förskollärarna 

är experter på AKK, det vårdnadshavarna däremot kan förvänta sig är att det finns ett enga-

gemang och en vilja från förskollärarna att lära sig AKK (Heister Trygg, 2012).  

 

Ett lågaffektivt bemötande handlar om förskollärares förhållningssätt samt olika praktiska 

metoder som riktar in sig på att kunna hantera och minska olika beteendeproblemen i varda-
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gen (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Beteendeproblemen som diskuteras i förskolan handlar 

om vilka barn som har förutsättningar att klara av eller inte klara av de krav som förskolans 

utbildning ställer på barnen. För att kunna använda ett lågaffektivt bemötande måste förskol-

läraren förstå att det inte är deras egna uppfattningar som är korrekta, utan barn har alltid en 

orsak till varför de använder ett visst beteende och det är den vuxnes ansvar att kunna hantera 

de olika beteendena (ibid.). När förskollärarna exempelvis möter ett barn som är i affekt, är 

det viktigt att behålla lugnet samt ge barnet utrymme. När barnet har lugnat sig ska förskollä-

raren försöka få barnet att förstå vad som hände, varför det hände samt reflektera över vad 

förskollärarna kan göra bättre nästa gång (ibid.). Lågaffektivt bemötande syftar till att kunna 

reflektera över den situation barnet hamnade i, samt vilka reaktioner som följde i omgivning-

en (ibid.). Vidare framhåller Hejlskov Elvén och Edfelt att med ett lågaffektivt bemötande 

kan förskolläraren ofta hantera och hjälpa barnen med problemskapande beteende i förskolan. 

Miljön påverkar också barns beteenden. Barnen ska kunna känna ett lugn och positiva för-

väntningar när de vistas i förskolan (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). 

3.6 Förankring i lagar, förordningar samt styrdokument 

Den rådande läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) har reviderats och träder i 

kraft den 1 juli 2019 och benämns läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018). I den 

nya läroplanen ersätts begreppet verksamhet med utbildning och förklarar att utbildningen 

ska vara anpassad till barnens behov och förutsättningar där målet är en likvärdig förskola för 

alla barn i Sverige. Lpfö 18 har en tydligare arbetsfördelning för de olika yrkesgrupper som 

finns inom förskolan. Alla pedagoger är viktiga och ska vara delaktiga i undervisningen men 

förskolläraren har det yttersta ansvaret för den pedagogiska undervisningen. Undervisningen 

kan vara antingen oplanerad eller planerad där huvudsyftet är att främja barnens utveckling 

och lärande kopplat till läroplanens olika mål. I Lpfö 18 har den tidigare rubriken utveckling 

och lärande ändrats till omsorg, utveckling och lärande, där det framhålls att omsorg är vik-

tigt.  

 

Oavsett var i landet man befinner sig ska förskolan utforma en likvärdig utbildning där ut-

gångspunkten ska komma från styrdokumentet (Skolverket, 2018). “Den ska ta hänsyn till 

barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att 

utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte 

ska fördelas lika’’ (Skolverket, 2018, s. 6). I Skollagen (SFS 2010:800) står det att barn i be-

hov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver utifrån barnens individuella behov, samt att 

förskolechefen har det yttersta ansvaret för att utbildningen tillgodoser det stöd barnen behö-

ver. I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) benämns förskolechefen istället rektor, tillsammans med 

arbetslaget har rektorn i uppgift att ge ledning och stimulans så att alla barn som behöver sär-

skilt stöd i sin utveckling ges det stöd samt de utmaningar de behöver. I Lpfö 18 står det att 

all utvärdering ska granskas kritiskt och allt material ska systematiskt analyseras i syfte att 

kunna förbättra utbildningens kvalitet. För att kunna ta tillvara barns åsikter, intressen, behov 

och uppfattningar har det tydliggjorts att barn ska ha inflytande i utbildningen för att kunna 

ge alla barn möjlighet till omsorg, utveckling och lärande (Skolverket, 2018). 
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I Skolverket (2014) framhålls det även att barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas olika 

stödinsatser för att kunna uppnå målen i läroplanen. När en stödinsats ska sättas in för en en-

skild individ är det viktigt att i första hand se över organisationen, hur resurserna fördelas, 

hur den aktuella barngruppen fungerar, hur lärmiljöerna är utformade samt vilka pedagogiska 

metoder som används. Efter detta kan det sedan göras stödinsatser som till exempel extra 

anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är små stödinsatser i den normala under-

visningen och särskilt stöd är mer krävande och därför inte kan ske via den ordinarie under-

visningen (ibid.). Förskollärarna kan i vissa fall behöva kompletterande rådgivning och hand-

ledning inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området. Men det vik-

tigaste är alltid bemötandet och att förstå att barn i behov av särskilt stöd har samma rättig-

heter och skyldigheter som andra (Skolverket, 2013). I skollagen (Utbildningsdepartementet, 

2010) beskrivs de nationella målen, att förskolans verksamhet ska vara likvärdig enligt de 

normer som presenterats. Detta innebär att alla ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar 

och behov oavsett var i Sverige förskolan befinner sig. Det i sin tur bidrar till att förskolornas 

verksamheter kommer att se olika ut beroende på barngruppens sammansättning, resursför-

delning och andra faktorer som kan påverka verksamheten (ibid.). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet samt det 

systemteoretiska perspektivet. Detta är utgångspunkter i vårt arbete. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet belyser att det sociala samspelet är en utgångspunkt för lä-

rande och utveckling, där de vuxna har en betydande roll (Dysthe & Igland, 2003). Det är 

framförallt genom språket människor kommunicerar och Vygotskij anser att språket har en 

stor betydelse och är ett viktigt redskap för lärande (Säljö, 2014). Dysthe & Igland (2003) 

påpekar att vuxna ska vara experter på vad barn intresserar sig för, för att på så sätt kunna 

utmana dem i sin utveckling. Säljö (2014) menar att omgivningens förväntningar och reakt-

ioner styr vem vi blir. Säljö förklarar vidare att ett identitetsskapande alltid sker i samspel 

med andra. Där människor möts och kommunikation och samspel sker, uppstår ett lärande 

som individen tar med sig till nästa möte med en annan individ för att förstå och kommuni-

cera (ibid.). Dysthe och Igland menar att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan indivi-

dens utveckling och den sociala samverkan som individen är en del av. Utveckling och lä-

rande går hand i hand, det kan inte ske en utveckling utan att det sker ett lärande och tvärtom. 

Enligt Säljö (2014) menar Vygotskij att med hjälp av den proximala utvecklingszonen kan 

individen gå vidare när man är mogen för det med hjälp och stöd av andra. Det handlar om en 

växelverkan, området mellan det man klarar ensam och det man kan klara med hjälp av andra 

(ibid.). Som förskollärare bör man veta var barnen befinner sig, utan att för den skull värdera 

barnen. Utifrån det sociokulturella perspektivet ska förskolläraren vara aktiv, kunna utmana 

barnen, få barnen att utmana varandra och kunna organisera en god lärandemiljö (Dysthe & 

Igland, 2003). För att barnen ska vara delaktiga i förskolans utbildning behöver de ges möj-

lighet att delta och utvecklas i det sociala samspelet i förskolan. Det är i samspelet med andra 

som ett barn lär känna sig själv, får förståelse för sig själv samt utvecklar förmågan att kunna 

sätta sig in i andras perspektiv och känslor (ibid.). Detta perspektiv anser vi är väsentligt att 

använda i vår studie eftersom kommunikation och samspel är grundläggande i möten mellan 

olika individer. 

4.2 Systemteoretiskt perspektiv 

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

ion mellan olika händelser på olika nivåer, dessa nivåer benämns individ-, grupp-, organisat-

ion-, och samhällsnivå. Att arbeta utifrån detta perspektiv kräver kunskap och ett bra samar-

bete mellan olika instanser (Björck-Åkesson 2014). Inom ett systemteoretiskt perspektiv ses 

problemen utifrån att omgivningen medverkar. Det är i samspelen som problemen finns och 

inte hos den enskilda individen (Andersson, 2000). Vidare belyser Andersson att det sker ett 

cirkulärt tänkande, vilket innebär att det inte bara finns en orsak till ett problem utan flera 

orsakssammanhang med många olika beståndsdelar. Det blir därför viktigt att ha ett funge-

rande samarbete mellan alla inblandade barn för att kunna förändra samspelsmönster (ibid.). 

Detta förhållningssätt kräver att man som pedagog är genuint nyfiken, fördomsfri, neutral och 

icke värderande (ibid.). Ett lösningsinriktat arbetssätt utifrån systemteorin handlar om att 
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flytta fokus från problemet till lösningen, samt att få till ett fungerande samarbete mellan per-

soner som är delaktiga runt barnen (Andersson, 2000). Björck-Åkesson (2014) framhåller att 

en viktig utgångspunkt för alla som arbetar med barn är att utifrån barnet se hur gruppen, pe-

dagogiken, miljön, omgivningen och samspelet kan förändras för att hjälpa barnen. För att 

kunna hantera komplexiteten som finns om barn i behov av särskilt stöd behöver förskollä-

rarna kunskap om alla barns svårigheter, vilka resurser barn har och vilken miljö de har om-

kring sig (ibid.). Vidare lyfter Björck-Åkesson att faktorer såsom samhällsekonomi, organise-

ring av utbildningen, arbetstider och föräldrar påverkar. Detta bidrar till att personalen behö-

ver olika kunskaper inom många olika områden där samverkan ofta är avgörande. Vi anser att 

systemteorin är relevant för denna studie då teorin belyser komplexiteten i barns problematik, 

vilket kan påverka hur pedagoger ser på och bemöter barns handlande och agerande i försko-

lan. 
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5. Metod  
I denna del kommer vi först att beskriva urval, hur arbetet har genomförts, arbetets reliabilitet 

och validitet, tolkning och analys samt etiska överväganden. 

 

I arbetet har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) påpekar att kvalitativa metoder är bra när 

man vill undersöka människors uppfattningar och upplevelser, samt vilka egenskaper någon 

har. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att semistrukturerade intervjuer kan anpas-

sas efter hur samtalet utvecklas samt mellan de som deltar i studien och forskarna, vilket bi-

drar till att samtalet kan få fler nyanser av det vi söker svar på. Kvale och Brinkman 2014 

förklarar att genom att forma intervjufrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar skapas 

goda förutsättningar för en bra intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att för 

att en intervju ska vara lyckad krävs det att den som intervjuar är intresserad och tar del av 

den intervjuades frågor och synpunkter. Kvale och Brinkmann (2014) belyser att en intervju 

kan ses som en aktiv process, eftersom den som intervjuar skapar kunskap tillsammans med 

deltagarna i studien. Författarna anser att den som intervjuar har en betydande roll i en inter-

vjuundersökning, vilket gör att de blir det viktigaste forskningsredskapet. Nackdelarna med 

intervjuer är att det är både tids- och personalkrävande samt att man enbart når ett begränsat 

antal personer (Håkansson, 2017).  

5.1 Urval 

För att avgränsa arbetet mot syftet och frågeställningarna valde vi att intervjua fyra förskollä-

rare inom två olika förskoleområden i en kommun i norra Sverige. Urvalet av förskollärarna 

gjordes i samråd med förskolecheferna. Bryman (2011) beskriver detta som ett riktat urval 

där vi tillsammans med förskolecheferna valde ut relevanta förskollärare för studiens syfte 

och forskningsfrågor. Samtliga tillfrågade förskollärare hade möjlighet att medverka under 

intervjuerna. I arbetet benämner vi förskollärarna som förskollärare 1, 2, 3 och 4. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller att det är viktigt att intervjua rätt antal personer för att kunna ta 

reda på resultatet, vilket vi tar stöd av i valet av antalet intervjupersoner. Ahrne och Svensson 

(2015) påtalar att några enstaka intervjuer kan ge möjligheter till en mer noggrann och grund-

lig analys av det insamlade materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) betonar att i kvalita-

tiva studier är det innehållet och dess variation som är avgörande för vilken kvalitet arbetet 

har.  

5.2 Genomförande 

Första kontakten togs med förskolecheferna via mail, där vi presenterade vårt syfte med arbe-

tet samt bad att få hjälp med att välja ut lämpliga förskollärare till intervjuerna. Detta beskri-

ver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som viktigt för att arbetet ska få en tillförlitlighet, 

så att man inte bara händelsevis har intervjuat vissa personer. Utifrån förskolechefernas tips 

tog vi kontakt med de utvalda intervjudeltagarna via mail, vilket innehöll ett informations-

brev (Bilaga 1). Kontakten fortsatte sedan via mail där vi bokade in datum och tid för inter-

vjuerna. Efter bara några dagar kunde vi intervjua förskollärare 1, 2 och 3 och med förskollä-
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rare 4 dröjde det ytterligare några dagar. Vi valde att genomföra intervjuerna på förskolorna 

där intervjupersonerna jobbade för att det skulle kännas avslappnat samt att miljön skulle 

kännas trygg för de som deltog. Varje intervju tog mellan 30 till 45 minuter. Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) förklarar att det finns olika tekniska avvägningar att ta hänsyn 

till vid en intervju. För att inte äventyra analysens kvalitet spelade vi in intervjuerna med mo-

biltelefon samt förde anteckningar med papper och penna vilket intervjudeltagarna hade in-

formerats om och godkänt. Om endast ett mindre antal interjuver ska genomföras anser Er-

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

ljudinspelning. Författarna framhåller även att anteckningar med penna och papper är ett bra 

komplement till ljudinspelning. Detta använde vi för att se till att de centrala delarna i inter-

vjuerna skulle finnas tillgängliga om tekniken strulade. 

5.3 Reliabilitet och validitet  

Kvale och Brinkman (2014) förklarar vikten av en studies kvalitet samt att reflektera över 

dess validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Validitet beskriver giltigheten av metodva-

let, samt att de som har genomfört studien har använt sig av den metod de sagt sig använda 

(ibid.). Kvale och Brinkmann menar vidare att reliabilitet handlar om hur studien har utförts 

och hur noggrann bearbetningen av materialet har varit. Studien ska kunna genomföras vid ett 

annat tillfälle med andra personer i andra verksamheter och få liknande svar. Ahrne och 

Svensson (2015) förklarar att det inte kan göras generaliseringar inom kvalitativa studier på 

samma sätt som inom kvantitativa studier. Författarna framhåller även att det kan vara rele-

vant att använda sig av generalisering inom kvalitativa studier. När det handlar om tillförlit-

lighet anser Ahrne och Svensson (2015) att den som läser arbetet ska tro på det som står skri-

vet. I arbetet har vi noggrant beskrivit hur vi har gått till väga för att resultatet skulle bli så 

tillförlitligt som möjligt. För att höja reliabiliteten har vi använt oss av ljudinspelning. Detta 

för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjudeltagarnas svar och därigenom inte missa nå-

got. Under intervjuerna har vi varit lyhörda samt uppmärksammat kroppsspråk, tonfall och 

eventuella felsägningar. För att öka validiteten har vi använt oss av teorier samt tidigare 

forskning, vilket har bidragit till resultatet. För att öka arbetets tillförlitlighet valde vi att in-

tervjua enbart legitimerade förskollärare, vilket bidrog till att säkerhetsställa att arbetet utgår 

från en profession. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att det som kännetecknar en bra 

forskning är att texten ska vara möjlig att kritisera och diskutera. 

5.4 Tolkning och analys 

Eftersom vårt arbete är tidsbegränsat valde vi att intervjua två förskollärare var. Detta bidrog 

till att vi i nära anslutning till intervjuerna kunde transkribera och göra en första analys av det 

insamlade materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att transkribera innebär att över-

föra ljud till skrift, och noggrant uppmärksamma pauser, avbrott och betoningar på ord 

(Ahrne & Svensson, 2015). Vid transkribering är det viktigt att materialet behandlas konfi-

dentiellt utifrån etiska principer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Materialet behöver 

skrivas ner och bearbetas för att kunna dra slutsatser samt komma fram till ett resultat (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Efter att vi hade transkriberat och bearbetat intervjuerna ansåg vi att det 



  

13 

 

fanns nog med material för att kunna besvara forskningsfrågorna. Att analysera innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) att dela in något i olika delar. För att kunna analysera det in-

samlade materialet har vi använt oss av något som Rennstam och Wästerfors (2015) delar in i 

tre olika delar vilka benämns; sortera, reducera och argumentera. Den första delen innebär att 

man ska lära känna materialet och bekanta sig med det genom att sortera och ordna så att en 

god överblick ges. Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar att sortera är en del av analys-

processen. Detta skedde genom att vi sorterade det insamlade materialet i olika kategorier 

samt till olika begrepp inom de teoretiska perspektiven, vilket var till stor hjälp i arbetet med 

vår analys (Svensson, 2015). Vid arbetet med det insamlade materialet från intervjuerna be-

höver det vara tydligt vilka begrepp som ingår i studiens teoretiska utgångspunkter (ibid.). 

Inom det sociokulturella perspektivet var de begrepp vi använde oss av; dialog, kommunikat-

ion, socialt samspel och proximala utvecklingszonen. Vi har även använt oss av faktorer 

såsom miljö, personal, barngrupp som kan kopplas till organisation, grupp och individnivå, 

vilka ingår i systemteorin. Efter sorteringen reducerades materialet som inte var relevant för 

studiens syfte, vilket innebar att vi valde bort det material som inte ansågs lämpligt (Renstam 

& Wästerfors, 2015). Intervjuerna analyserades då vi bearbetade intervjusvaren utifrån forsk-

ningsfrågorna. Genom att noggrant läsa igenom intervjusvaren är det enkelt att hitta de cen-

trala delarna i texten. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver denna meningskoncentrering, 

som innebär att forskaren gör ett koncentrat av intervjupersonens uttalanden utan att förändra 

innebörden. 

5.5 Etiska överväganden 

Vi har tagit del av och följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De har till 

uppgift att ge normer samt riktlinjer för hur förhållandet mellan forskarna och deltagarna ska 

upprätthållas. Vetenskapsrådet beskriver fyra olika principer: informationskravet, samtyck-

eskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Kvale och Brinkmann (2014) belyser 

vikten av att informera deltagarna om vilka rättigheter de har och hur materialet används. 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller informationskravet som en regel. Den som forskar måste 

berätta villkoren för de som deltar. Vetenskapsrådet beskriver samtyckeskravet med att delta-

garna själva får avgöra om de vill delta i studien samt vilka villkor som gäller. Deltagarna har 

alltid rätt att avbryta sin medverkan i studien närhelst de önskar. Forskaren får inte heller på-

verka eller övertala deltagarna och bör inte ha någon personlig relation till deltagarna (ibid). 

Nyttjandekravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att det materialet som samlas in 

endast får användas för forskning och inte lämnas vidare till andra, vilket vi förklarade för 

deltagarna i informationsbrevet (bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska 

kunna gå att identifiera vilka som har deltagit i undersökningen. Vetenskapsrådet skriver vi-

dare att det är viktigt att ta hand om sitt material, så att inga obehöriga får tillgång till det. 
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6. Resultat  
Nedan beskrivs arbetets resultat där vi har valt att presentera resultatet utifrån tre olika områ-

den som alla har koppling till forskningsfrågorna. Resultatet har delats in i tre områden: hur 

förskollärarna beskriver begreppet specialpedagogik, förskollärarnas uppfattningar av att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd, samt förskollärarnas beskrivningar av vilka meto-

der och strategier de använder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

6.1 Hur förskollärarna beskriver begreppet specialpedagogik  

Alla intervjuade förskollärare har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärare ett och två har jobbat mer än tio år medan förskollärare tre och fyra har jobbat 

mer än tjugofem år. Samtliga påtalar att de jobbar med att implementera den nya läroplanen 

eftersom den ska vara väl inarbetad då den träder i kraft den 1 juli 2019.  

 

De är ganska lika varandra, men den nya är lite tydligare och verksamhetsbegreppet 

har ersatts med utbildning, i utbildningen finns det planerad och oplanerad undervis-

ning. Det har vi börjat titta på och försökt lära oss (Förskollärare, 3). 

 

När det gäller specialpedagogik svarar tre av de fyra intervjuade förskollärarna att det handlar 

om att hitta den rätta pedagogiken för att kunna möta alla barn. Specialpedagogik är en peda-

gogik som är speciellt inriktad mot individen, där det samtidigt krävs att förskolläraren kan se 

till hela gruppens bästa samt kunna anpassa utbildningen efter barns behov. De menar att man 

som förskollärarna bör vara flexibel samt veta att alla barn lär på olika sätt. Förskollärare 4 

svarar att hen har svårt att beskriva just vad specialpedagogik är men påtalar att hen har stor 

erfarenhet av att jobba med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 3 framhåller att speci-

alpedagogik är en pedagogik som är speciellt inriktad mot individen där förskollärarens 

främsta uppgift är att anpassa utbildningen till barnens olika behov. Vidare betonar hen att 

det ibland kan vara svårt att hantera barns olika behov och att problemen som barn har kan 

vara långvariga men att det inte görs några större insatser förrän barnen är fyra till fem år. 

 

Då spelar det ingen roll om det är barn med diagnos eller inte utan det handlar om att 

hitta den specifika nischen för att veta hur barnen lär sig på bästa sätt (förskollärare, 

1).  

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna tycker att kompetensutveckling inom special-

pedagogik är viktigt på grund av att utbildningen hela tiden förändras. Förskollärare 3 och 4 

berättar att under deras verksamma tid har pedagogiken förändrats fram och tillbaka om vad 

som anses vara en bra eller mindre bra pedagogik. Förskollärare 3 anser att de får mycket 

kompetensutveckling samt att den med åren har anpassats mer utefter de behov som råder på 

varje enhet. Förskollärare 4 berättar att beroende på vilken rektor som är verksam så blir det 

stor skillnad på kompetensutvecklingen. Hen upplever att de alltid har fått kompetensutveckl-

ing men att det nu är mer genomtänkt vilket leder till att de får större användning av den i 

utbildningen. Hen berättar vidare att utan kompetensutveckling kommer det inte ske någon 

utveckling samt att nyfikenhet och det sociala samspelet mellan pedagogerna är viktigt.  
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Förskollärare 1 och 2 uttrycker att de gärna skulle se mer kompetensutveckling inom området 

specialpedagogik. De menar att det inte sker någon större kompetensutveckling inom special-

pedagogik men att de har ett nära samarbete med en specialpedagog, som besöker utbildning-

en med jämna mellanrum. 

 

Vi vuxna måste ofta göra en tankevurpa vilket ofta kräver ganska mycket kunskap. 

Barn gör inte saker för att vara elaka och inte heller för att göra fel utan de gör det av 

en anledning (förskollärare, 2). 

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

Samtliga förskollärare beskriver att i de flesta barngrupper finns det något barn som behöver 

särskilt stöd för att komma vidare i sin utveckling. Förskollärare 1 menar att stödet inte alltid 

behöver vara varaktigt utan att barnet kan behöva tillfällig stöttning för att exempelvis 

komma igång med sin språkutveckling. Förskollärare 2 och 3 förklarar att ett barn i behov av 

särskilt stöd ska inkluderas i barngruppen precis som alla andra, men att undervisningen 

måste anpassas utifrån de specifika behov barnet har. Förskollärare 3 och 4 har arbetat i mer 

än 25 år var och berättar att det alltid har funnits ett eller flera barn i varje grupp som har varit 

i behov av särskilt stöd. Vidare påtalar de att under deras yrkesverksamma tid har mycket 

förändrats. Tidigare var det vanligare att ett barn som var i behov av särskilt stöd fick en per-

sonlig assistent, medan de numer upplever att barnen i princip behöver en diagnos för att 

kunna få en resurs. De framhåller vidare att förr fanns en personlig assistent där som ett stöd 

för det enskilda barnet, men nu är oftast resursen utbildad och ses som ett extra stöd till hela 

barngruppen. 

 

Nästan i varje barngrupp behövs det någon form av stöttning men det behöver inte all-

tid vara barnet utan det kan vara vi pedagoger som behöver stöttning kring hur vi ska 

tänka runt barnet (förskollärare, 1). 

 

Alla intervjuade förskollärare beskriver att de har en strävan att uppnå en likvärdig förskola, 

men ställer sig frågande till hur de i slutändan ska veta att alla barn får samma möjligheter till 

att utvecklas och lära. Förskollärare 1, 2 och 3 belyser att stora barngrupper och lite personal 

gör att det är omöjligt att ge alla barn lika förutsättningar att kunna utvecklas och lära. De 

upplever att tiden som krävs för att kunna utmana och stötta alla barn kopplat till de olika mål 

som förskolans läroplan har är orimligt. Vidare förklarar de att detta bidrar till en känsla av 

otillräcklighet och besvikelse som senare kan leda till en inre stress. Förskollärare 4 framhål-

ler att känslan av otillräcklighet alltid har funnits men att hen med åren har insett att det inte 

går att göra mer än sitt bästa. Vidare berättar förskollärare 4 att barn som är i behov av sär-

skilt stöd tar mycket tid och kraft, vilket leder till att de mer självgående barnen ofta blir en 

resurs för sig själva och andra barn. Vidare betonar hen att barnen för den skull inte får en 

sämre utbildning utan de får ta ett större ansvar vilket kan leda till att barnen växer och blir 

stöttande kompisar till barnen som är i behov av särskilt stöd. Förskollärare 1 belyser att det 

är viktigt att inte jämföra barnen och menar att fokus ska ligga i att se framstegen som varje 

enskilt barn gör. Hen berättar vidare att det kan vara små detaljer såsom att ge ögonkontakt, 
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sitta på samlingen eller vara deltagande i leken som visar att barnet utvecklas. Förskollärare 4 

understryker att i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det extra viktigt att ta bort all 

negativitet, det krävs en smarthet och positivitet så att barnet känner sig omtyckt och uppskat-

tad. 

 

Det är inte rättvist att vi kräver exakt samma sak av alla barn. Det är inte hela världen 

om det här barnet tar två skedar sylt, för det kan handla om sådana småsaker (förskol-

lärare, 1). 

 

I resultatet är det tydligt att alla förskollärare är överens om att barn som är i behov av särskilt 

stöd inte behöver ha någon diagnos eller funktionsnedsättning. Vidare påpekar de att vissa 

barn kan behöva mindre stöd för att komma en bit på vägen, medan andra barn har väldigt 

omfattande behov som kräver stöd under en lång tid. Stödet behöver inte vara varaktigt utan 

det kan ändras så att barnen behöver extra stöttning under en begränsad tid, exempelvis för att 

få igång språkutvecklingen. Förskollärare 1 berättar att de vanligaste svårigheterna hen har 

stött på är utåtagerande beteenden samt olika typer av språksvårigheter. Förskollärare 4 me-

nar att det finns bra med underlag för att kunna arbeta med barn som har diagnos eller funkt-

ionsnedsättning. Hen beskriver att den största utmaningen är barn som inte har någon diagnos 

eller funktionsnedsättning, eftersom det då inte finns något specifikt underlag. I dessa situat-

ioner är det upp till förskolans personal att hitta lösningar till det enskilda barnet. Förskollä-

rare 2 och 4 förklarar att alla barn behöver närvarande pedagoger men belyser att det är extra 

viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Detta för att kunna hjälpa till att tyda, förmedla, stötta 

och främja så att alla barn får möjlighet att kommunicera och samspela med varandra. Förs-

kollärare 3 berättar att barn som kräver särskilt stöd ofta måste få hjälp med flera olika behov, 

vilket gör arbetet komplext. 

 

De deltagande förskollärarna anser att miljön har stor betydelse i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Förskollärare 1 pratar om avskalade miljöer, vilket innebär att barnen inte ska 

ges för mycket intryck. Exempelvis om barnen ska sitta i en samling så behöver förskollärar-

na tänka till så att det inte är en massa saker runt omkring som tar deras uppmärksamhet, vil-

ket kan vara jobbigt för många av barnen. Vidare förklarar hen att det för den skull inte ska 

vara tråkiga miljöer utan bara tydliga lärmiljöer så att barnen vet vad som förväntas och så att 

förskollärarna kan hjälpa dem att lyckas. Förskollärare 1 och 4 pratar om vikten av att se mil-

jön som en helhet och att utemiljön ska anpassas utefter samma premisser som innemiljön. 

Om exempelvis utevistelsen funkar bra bör man fundera på varför. Vilka samspel har barnen 

där, går det eventuellt att plocka in något av det eller går det att lägga delar av utbildningen 

utomhus om barnet fungerar bättre där. 

 

Står till exempel duplot precis bredvid samlingen är det lätt att bara fara med handen 

och börja röra och drömma sig bort, sådana gånger är det lätt att bara ha ett lock på 

duplolådan så det inte blir lika inbjudande (förskollärare, 1). 
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6.3 Förskolläranas beskrivningar av vilka metoder och strategier de använder i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Samtliga deltagande förskollärare förklarar att de i möten med barn i behov av särskilt stöd 

arbetar med flera olika metoder och strategier, samt att förhållningssättet är en viktig del. Vad 

de väljer att använda för metoder är väldigt olika och beror på vad barnen uppvisar för svå-

righeter. Förskollärare 1 och 4 påtalar att de jobbar med lågaffektivt bemötande men även 

tydliggörande pedagogik, vilket de förklarar med att det ska finnas tydlighet och menings-

fulla sammanhang så att barnen vet vad som förväntas och vad som ska ske. Vidare beskriver 

de att det även handlar om att utmana och ställa krav som barnet klarar av så att det får lyckas 

och utvecklas med hjälp av positiva erfarenheter. De påtalar även att alternativa kommunikat-

ionsformer såsom TAKK, bildstöd och ritprat är vanligt förekommande i utbildningen. Förs-

kollärare 2 nämner bildstöd som ett bra hjälpmedel, då ett av barnen i deras barngrupp ej kan 

kommunicera med det talade språket. Hen förklarar att bildstöd framförallt används i ett för-

beredande eller förtydligande syfte. Förskollärare 3 berättar att metoden ritprat har varit revo-

lutionerande för att kunna nå fram till barnen vid olika svårigheter eller konflikter. Hen för-

klarar att genom att använda ritprat får barnen en helhetsbild av det som skett och alla inblan-

dade parter får ge sin syn på det som hände. Förskollärare 3 och 4 framhåller att TAKK 

många gånger är helt avgörande för att kunna kommunicera med barnen samt att TAKK bi-

drar till att möjliggöra samspel och kommunikation mellan alla barn i utbildningen. 

 

Det finns ingen universallösning, det här barnet kanske behöver en viss del av lågaf-

fektivt och en viss del av tydliggörande pedagogik, men sen är pedagogernas förhåll-

ningssätt också en stor del. Ansvaret ligger aldrig på barnet, det är aldrig dem som ska 

förändras, utan vi ska förändra hur vi möter barnen så att de får möjligheter att lyckas 

och utvecklas (förskollärare, 1). 

 

I resultatet framkommer att de deltagande förskollärarna organiserar utbildningen utifrån or-

ganisation-, grupp- och individnivå. Samtliga förskollärarna belyser vikten av att se helheten 

där alla delar är beroende av varandra och barns utveckling alltid ska vara i fokus. Förskollä-

rarna menar att organisationsnivå handlar om hur organisationen ser ut, personaltätheten samt 

även inställningen hos pedagogerna. Förskollärare 3 och 4 betonar att de inte kan påverka 

organisationsnivån genom att det är rektorn som fördelar resurserna. Vidare beskriver samt-

liga deltagande förskollärare att det på gruppnivå handlar om hur barngruppen delas upp, 

samt att alla barn ska inkluderas i utbildningen. Förskollärare 1 påtalar att det handlar om 

både den fysiska och den psykosociala miljön. Den psykosociala miljön förklarar hen med 

hur stämningen i gruppen är mellan barn-barn, barn-förskollärare samt förskollärarna emel-

lan. Vidare beskriver hen att förskollärarna är en stor del av barnens arbetsmiljö och om de 

sänder ut negativa signaler och stress är det troligt att barnen blir påverkade av detta. Vidare 

berättar hen att den fysiska miljön handlar om hur miljön är utformad och vilka material som 

finns tillgängliga. Förskollärare 1 och 2 beskriver att individnivå innefattar vad barnet behö-

ver för att kunna utveckla vissa färdigheter, att aldrig fokusera på barnets brister utan anpassa 

målen till varje specifikt barn. Förskollärare 4 berättar att det är viktigt att varje enskild indi-
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vid ges möjlighet att bidra med sina styrkor, samt att förskollärarna ska lyfta varandra i ar-

betslaget. 

 

Vi delar gärna barngruppen så mycket som möjligt, då får barnen möjlighet att stå i 

rampljuset och det är lättare för dem att kunna ta plats och kommunicera (förskollä-

rare, 4). 

 

Förskollärare 1 låter oss ta del av ett dokument som kallas frågebatteri (Bilaga 3). Hen berät-

tar att detta dokument finns tillgängligt för att hjälpa förskollärarna att tänka i ett vidare per-

spektiv på organisation-, grupp- och individnivå när de ska kartlägga barnens situation. Detta 

för att inte fastna i exempelvis hur många flickor och pojkar gruppen består av, utan det 

handlar om så mycket mer, såsom stämning i gruppen, hur rutiner fungerar, strategier med 

mera. Vidare betonar förskollärare 1 att vårdnadshavarna oftast gör allt de kan men att de 

ibland kan vara trötta och därför kan behöva uppmuntran. Samtliga deltagande förskollärare 

förklarar att ett gott samarbete och en bra relation med vårdnadshavarna är viktigt. Förskollä-

rare 3 menar att det framförallt handlar om en öppen dialog där den dagliga kontakten vid 

lämningar och hämtningar är vanligast. Hen belyser att kontakten med vårdnadshavarna som 

har barn i behov av särskilt stöd blir oftast mer känslig. Samtliga förskollärare påtalar att de 

har ett nära samarbete med vårdnadshavarna för att de ska känna sig trygga och våga prata 

med dem. Förskollärare 4 framhåller att det är viktigt att hitta mönster och lösningar tillsam-

mans plus att rutiner alltid är bra. Hen förklarar vidare att vårdnadshavarna behöver förstå att 

förskollärarna alltid utgår från barnens bästa. Hen betonar även att ett gott samarbete och en 

bra relation gör det enklare att få deras godkännande om tillexempel en specialpedagog be-

höver kopplas in. Förskollärare 3 påpekar att det i slutändan alltid är vårdnadshavarna som 

bestämmer över barnen. Om vårdnadshavarna inte tycker att exempelvis specialpedagogen 

ska kopplas betonar hen att förskollärarna i sådant fall inte har rätt att göra det. 

 

Jag har stött på vårdnadshavare som inte alltid är med på tåget, de blundar för pro-

blemen. Inte har mitt barn några problem. Det tycker jag är sorg, men då måste man 

backa för att inte trampa någon på tårna (förskollärare, 4). 

6.4 Resultatsammanfattning  

I arbetet beskriver förskollärarna att specialpedagogik innebär att hitta den rätta pedagogiken 

för att kunna möta alla barn. Denna pedagogik beskrivs som speciellt inriktad mot varje spe-

cifikt barn, där förskollärarna ska se till hela gruppen och anpassa utbildningen efter barnens 

behov. Resultatet visar att förskollärarna beskriver att det krävs en omfattande insats i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd samt att ett nära och bra samarbete med vårdnadshavarna 

ofta är helt avgörande. Vidare förklarar de begreppet barn i behov av särskilt stöd med att det 

omfattas av många olika aspekter och arbetet beskrivs som komplext. I detta arbete berättar 

förskollärarna att specialpedagogik handlar om att anpassa verksamheten och dess miljö för 

att möta barnets enskilda behov. Utöver detta förklarar förskollärarna att de jobbar med olika 

metoder och strategier, såsom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt alterna-

tiva kommunikationsformer såsom TAKK och bildstöd. Samtliga förskollärarna som deltagit 
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i denna studie betonar även att förhållningssätt är viktigt och ofta avgörande för barnens ut-

veckling och lärande. Vidare berättar förskollärarna att de alltid strävar efter att alla barn ska 

ges möjlighet till en likvärdig förskola, samt att alla ska få utvecklas utifrån sina individuella 

förutsättningar. Det har även beskrivits att denna strävan och arbetssituationen kan hindras på 

grund av stora barngrupper, tidsbrist och få pedagoger, vilket de anser leder till att barn i be-

hov av särskilt stöd inte alltid kan ges tillräckligt med uppmärksamhet. Vidare betonar de att 

detta leder till att de ständigt utmanas för att kunna ge alla barn det stöd som de behöver och 

har rätt till. 
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7. Diskussion  
Nedan kommer valet av metod att diskuteras. Därefter diskuteras resultatet kopplat till tidi-

gare forskning, styrdokument samt teorier. 

7.1 Metoddiskussion 

Detta arbete är baserat på en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har 

genomförts. Då intervju valdes som datainsamlingsmetod fick vi vetskap om hur de intervju-

ade förskollärarna belyste sina egna tolkningar och upplevelser av arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan. Vidare gav intervjuerna en beskrivning av vad förskollärarna för-

klarade att de använder för metoder och strategier för att inkludera alla barn i förskolan. När 

intervju används som metod finns det dock alltid en risk att svaren inte stämmer överens med 

hur förskollärarna faktiskt arbetar i praktiken eftersom svaren är baserade på subjektiva upp-

levelser. Om arbetets syfte hade varit att ta reda på hur förskollärare arbetar i praktiken hade 

observationsstudie varit en mer lämpad metod att använda. Enligt Håkansson (2017) ger ob-

servationer mer direkta iakttagelser av hur barn respektive förskollärare agerar i förskolans 

utbildning. Vidare menar Håkansson att observationer ger förstahandsinformation på ett an-

nat sätt jämfört med intervjuer. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är att frågorna 

anpassas till det aktuella intervjutillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Författarna 

belyser att intervjufrågorna inte behöver vara ett bestämt antal, eller komma i en bestämd 

ordning samt att följdfrågor kan läggas till under intervjuns gång. När intervjuerna genom-

fördes utgick vi från förberedda intervjufrågor. Intervjufrågorna ställdes däremot inte alltid i 

samma ordningsföljd eftersom ett svar från en förskollärare kunde leda oss in på en annan 

fråga.  

 

Valet att intervjua fyra förskollärare baserades på arbetets tidsåtgång. Backman et al. (2012) 

påtalar att intervjuer med ljudupptagning är en tidskrävande process. Med detta i åtanke och 

för att kunna ha en parallellt pågående analys valdes antalet intervjudeltagare. Vid intervjuer-

na lades stor vikt vid att planera intervjusituationerna samt att vara inläst på det studerande 

ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat bli an-

norlunda om intervjuer med fler förskollärare hade genomförts. Fler intervjuer hade gett en 

större mängd material men i vårt fall var det kvalitén i varje intervju som var det viktigaste. 

Transkriberingen har varit ett viktigt hjälpmedel. Med hjälp av den har vi kunnat gå tillbaka 

och analysera vad förskollärarna har berättat samt i vilka sammanhang de lyfter centrala och 

viktiga delar kopplat till vårt syfte. Transkriberingen har hjälpt oss att kvalitetssäkra det in-

samlade materialet samt att den har bidragit med en fördjupad kunskap om det valda ämnet.  

 

Detta arbete har utgått från vårt syfte och frågeställningar samt våra två teoretiska utgångs-

punkter. Genom att vi använde oss av det som Rennstam och Wästerfors (2015) benämner 

sortera, reducera och argumentera kunde vi få en bra överblick av det insamlade materialet. 

Detta har hjälpt oss i analysen samt för att kunna nå fram till resultatet. Den första delen in-

nebär att vi lär känna materialet och bekantar oss med det genom att sortera och ordna så att 

vi får en god överblick. Rennstam och Wästerfors förklarar att sortera är en del av analyspro-

cessen. Analysprocessen skedde genom att vi sorterade det insamlade materialet i olika kate-
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gorier samt till olika begrepp kopplat till de teoretiska utgångspunkterna, vilket var till stor 

hjälp i arbetet med vår analys (Svensson, 2015). När man arbetar med materialet från inter-

vjuerna behöver det vara tydligt vilka begrepp som ingår i studiens teoretiska utgångspunkter 

(ibid.). Inom det sociokulturella perspektivet var de begrepp vi använde oss av: dialog, kom-

munikation, socialt samspel och proximala utvecklingszonen. Vi har även använt oss av fak-

torer såsom miljö, personal och barngrupp som kan kopplas till organisations-, grupp- och 

individnivå, vilka alla ingår i det systemteoretiska perspektivet. Efter sorteringen reducerades 

materialet som inte var relevant för studiens syfte, vilket innebar att vi valde bort det material 

som inte ansågs relevant (Rennstam & Wästerfors, 2015). Intervjuerna analyserades genom 

bearbetning av intervjusvaren utifrån forskningsfrågorna. Vi läste noggrant igenom intervjus-

varen och sökte efter centrala begrepp i det insamlade materialet. Detta för att kunna göra en 

sammanfattning av intervjupersonernas uttalanden utan att förändra innebörden vilket Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver som en meningskoncentrering. 

 

För att veta att arbetet har utförts på ett etiskt korrekt sätt har de forskningsetiska principerna 

legat till grund för arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). De deltagande förskollärarna garantera-

des konfidentialitet och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Arbetet bygger på 

våra tolkningar av de intervjusvar som vi fått. Resultatet är konstruerat av våra uppfattningar 

tillsammans med det insamlade materialet. 

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras under tre rubriker: Hur förskollärarna beskriver begreppet 

specialpedagogik, förskollärarnas uppfattningar av att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd samt förskollärarnas beskrivningar av vilka metoder och strategier de använder i arbe-

tet med barn i behov av särskilt stöd. Avslutningsvis presenteras implikationer för förskollä-

rarnas profession samt förslag för vidare forskning. 

7.2.1 Hur förskollärarna beskriver begreppet specialpedagogik  

Samtliga deltagande förskollärare i denna studie har lång erfarenhet av att jobba med barn i 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna påpekar att de aktivt jobbar med att implementera den 

nya läroplanen Lpfö18, som träder i kraft 1 juli 2019, vilket bidrog till att vi har valt att utgå 

från den i vårt arbete. Lpfö18 (Skolverket, 2018) belyser att förskolans utbildning ska utfor-

mas så att alla barn får det stöd som behövs. Barnen ska kunna utvecklas utifrån egna behov 

och förutsättningar. Detta framhåller förskollärarna som en viktig del. De förklarar att speci-

alpedagogik handlar om en pedagogik som är anpassad efter varje specifikt barn samt att det 

handlar om att vara flexibel och kunna utforma utbildningen efter barnens behov. Genom att 

de har lång arbetslivserfarenhet berättar de att specialpedagogiken med tiden har förändrats 

och att kompetensutveckling därför är nödvändig för att kunna hålla sig uppdaterad. Ro-

senqvist (2007) beskriver hur specialpedagogiken tidigare var inriktat mot ett kategoriskt 

perspektiv. Detta perspektiv riktar in sig på barnens svårigheter där barnen ska anpassa sig 

efter utbildningen. Specialpedagogiken har med tiden förändrats mot det relationella perspek-
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tivet vilket har fokus på samverkan mellan barnen och miljön samt att problemen inte längre 

ska utgå från barnen (Nilholm, 2005; Rosenqvist, 2007). 

 

Det sociokulturellt perspektiv var en av utgångspunkterna i vårt arbete, vilket betonar att det 

sociala samspelet är viktigt för barns lärande och utveckling, där de vuxna utgör en bety-

dande del (Dysthe & Igland, 2003). Samtliga deltagande förskollärare betonar nyfikenhet och 

det sociala samspelet mellan förskollärarna samt mellan förskollärarna och barnen som en 

avgörande del för ett väl fungerande arbete. En av förskollärarna menar att barn inte gör saker 

för att vara elaka och inte heller för att göra fel utan de gör det av en anledning. Detta kopplar 

vi till det systemteoretiska perspektivet där problemet inte ses hos det enskilda barnet, utan 

alltid är kopplat till omgivningen och att det är i samspelet som problemen finns (Andersson, 

2000). Några av förskollärarna betonar detta och menar att specialpedagogiken ska vara an-

passad efter varje specifikt barn samt att det inte bara finns en orsak till problemen utan flera 

olika faktorer. Andersson (2000) framhåller att förskollärarna därför bör ha ett lösningsinrik-

tat arbetssätt där fokus ska vara att hitta lösningar tillsammans med de människor som finns 

runt barnen. 

7.2.2 Förskollärarnas uppfattningar av att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd 

I resultatet framkommer det att förskollärarnas uppfattningar om att arbeta med barn i behov 

av särskilt stöd handlar om att kunna se och möta alla barn. En anledning till att utgå från ett 

barns perspektiv är förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som lägger stor vikt på barns de-

mokratiska rätt i förskolan. För att vuxna ska kunna ta ett barns perspektiv är det nödvändigt 

att samtala och på andra sätt kommunicera med barnen (Arnér & Tellgren, 2006). Två av 

förskollärarna belyser vikten av närvarande förskollärare för att kunna hjälpa till att tyda, 

förmedla, stötta och främja barnens kommunikation. En av förskollärarna påpekar att barn i 

behov av särskilt stöd ofta omfattas av flera olika svårigheter samt att svårigheterna kan vari-

era beroende på vilken miljö barnen befinner sig i, vidare anser hen att detta gör arbetet kom-

plext. Hejlskov, Elven och Edfelt (2017) framhåller att alla förskollärare ska sträva efter att 

alla barn ska känna sig rättvist behandlade men att det är omöjligt att behandla alla barn rätt-

vist. Vidare menar författarna att alla barn har olika förutsättningar och att utbildningen måste 

anpassas utefter varje enskild individ. Precis som en av förskollärarna beskriver behöver det 

inte handla om millimeterrättvisa utan ibland kan man behöva anpassa till var och en utifrån 

barnens behov. Detta belyser även (Hejlskov, Elven & Edfelt, 2017) och förklarar att det blir 

mer rättvist för barnen på detta sätt eftersom alla barn är olika och har olika förutsättningar. 

För att kunna hantera komplexiteten runt barn i behov av särskilt stöd behöver förskollärarna 

kunskap om barns svårigheter samt vilka resurser och vilken miljö de har omkring sig. Detta 

påpekar (Björck-Åkesson, 2014) som en viktig del för att alla barn ska ges rätta förutsätt-

ningar.  

  

Samtliga förskollärare berättar att i de flesta barngrupper finns det barn som antingen tillfäl-

ligt eller mer varaktigt är i behov av särskilt stöd. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska för-

skolan vara likvärdig för alla barn, vilket även förskolans läroplan belyser, “barn som tillfäl-
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ligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna be-

hov och förutsättningar” (Skolverket, 2018, s.6). Förskollärarna i denna studie berättar att de 

strävar efter att inkludera alla barn i förskolan, även barn i behov av särskilt stöd, men att 

denna strävan inte alltid uppnås. De påtalar att stora barngrupper, lite personal och tidsbrist 

kan försvåra arbetet med att inkludera alla barn, vilket även Sandberg och Norling (2014) 

beskriver som hinder i det pedagogiska arbetet. Detta resultat kan styrkas av tidigare forsk-

ning. Skolinspektionens (2017) har gjort en granskning som visade att barn i behov av sär-

skilt stöd inte alltid får det stöd de behöver och att det är stora skillnader mellan de svenska 

förskolorna. Enligt det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen me-

nar Vygotskij att när barnen är mogna för det kan de gå vidare i sin utveckling med stöd av 

andra (Säljö, 2014). Detta kopplar vi till det en av förskollärarna beskriver med att det hand-

lar om att utmana och ställa krav som barnen kan klara av så att de får lyckas och utvecklas 

med hjälp av andra, vilket i sin tur ska leda till positiva erfarenheter. Genom att veta var bar-

nen befinner sig kan man utifrån det sociokulturella perspektivet utmana barnen, men även få 

barnen att utmana varandra (Dysthe & Igland, 2003).  

 

Björck-Åkesson (2014) framhåller att en viktig utgångspunkt för alla som arbetar i förskolan 

är att utgå från hur barngruppen, pedagogiken, miljön, omgivningen och samspelet kan för-

ändras för att hjälpa barnen. I vårt resultat framkommer det att förskollärarna anser att miljön 

är en viktig del. Vidare beskriver de att man måste förstå att barn som är i behov av särskilt 

stöd kan ha ett stödbehov som är kopplat till vad som händer i mötet med människor, miljöer 

samt aktiviteter i förskolan. Några betonar även att samverkan med vårdnadshavare samt spe-

cialpedagog är betydelsefullt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta anser vi kan 

kopplas till det systemteoretiska perspektivet, vilket fokuserar på det som genomförs på or-

ganisations-, grupp-och individnivå. Alla dessa delar är viktiga och en samverkan dem emel-

lan blir otroligt värdefullt i det pedagogiska arbetet. (Björck-Åkesson, 2014). 

7.2.3 Förskollärarnas beskrivningar av vilka metoder och strategier de använder 

i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Resultatet i arbetet visar att förskollärarna beskriver att de använder sig av många olika me-

toder och strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare förklarar de att bero-

ende på vilka svårigheter barnen har så använder de olika anpassade metoder och strategier. 

Förskollärarna berättar att de använder metoder såsom TAKK, bildstöd, lågaffektivt bemö-

tande samt ritprat och förklarar vidare att dessa metoder ofta är inriktade mot enskilda indivi-

der. Förskollärarna belyser att de olika metoderna används för att inkludera hela barngruppen, 

vilket även Skolverket (2018) förklarar med att barngruppen är en viktig del och att barn lär 

tillsammans. Det finns inte någon specifik metod som passar alla barn utan i mötet med barn 

som är i behov av särskilt stöd måste förskollärarna agera utifrån det enskilda barnets indivi-

duella behov och förutsättningar (Heister Trygg, 2012; Sandberg & Norling, 2014). En annan 

betydande del som samtliga förskollärare betonar som viktig är förskollärarnas förhållnings-

sätt. Detta belyser även Skolinspektionen (2017) i deras granskning där de betonar att förs-

kollärarnas förhållningssätt är avgörande för det som sker och bör därför vara det centrala i 

utbildningen. Skolverket (2013) menar att det viktigaste för förskollärarna är bemötandet och 
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förståelsen att barn i behov av särskilt stöd har samma rättigheter och skyldigheter som alla 

andra barn. Det som framkommit i denna studie stämmer överens med det som står skrivet i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018), att förskolan tillsammans med hemmen ska samarbeta 

och skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Detta styrker även 

Ottosson (2014) som anser att en god samverkan mellan förskollärarna och vårdnadshavarna 

främjar barns möjligheter till utveckling. Samtliga förskollärare påtalar att ett nära samarbete 

oftast leder till en trygghetskänsla, vilket gör att vårdnadshavarna vågar öppna upp sig och 

berätta hur de känner. En av förskollärarna framhåller att samarbetet ibland är helt avgörande 

då vårdnadshavarna alltid har det yttersta ansvaret, exempelvis beskriver hen att en special-

pedagog inte får kopplas in utan vårdnadshavarnas godkännande. Björck-Åkesson (2014) 

menar att samverkan mellan barn, dess vårdnadshavare, personal och specialpedagog måste 

fungera för att kunna skapa det bästa stödet för barn i behov av särskilt stöd. I Skollagen (SFS 

2010:800) står det att det är utbildningens ansvar att göra vårdnadshavare delaktiga i utform-

ningen av barns stödinsatser. 

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) belyser att förskollärarna ska vara uppmärksamma på 

barnens möjlighet till samspel. Några av de intervjuade förskollärarna förklarar att TAKK ses 

som en komplettering till kommunikation för hela barngruppen och möjliggör kommunikat-

ion och samspel mellan barnen, vilket det sociokulturella perspektivet har som utgångspunkt 

för utveckling och lärande (Dysthe & Igland, 2003). Enligt Säljö (2014) är det genom kom-

munikation och samarbete som barn blir delaktiga i varandras kunskaper, erfarenheter och 

utveckling. Vidare framhåller Säljö att inom det sociokulturella perspektivet är det förskollä-

rarens uppgift att skapa tillfällen för lärande i utbildningen där barn får uppleva framgång. 

Detta framkommer även i resultatet där några av förskollärarna berättar att det inte ska vara 

fokus på barns brister och svårigheter utan att fokus ska ligga på hur utbildningen kan anpas-

sas till alla barns behov. 

I resultatet framkommer att förskollärarna organiserar utbildningen utifrån de nivåer som 

Björck-Åkesson (2014) benämner med; individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå som 

kopplas till det systemteoretiska perspektivet. En av förskollärarna berättar om ett hjälpmedel 

(Bilaga, 3) som finns tillgängligt för att hjälpa dem att tänka i ett vidare perspektiv, att inte 

fastna i samma tankemönster utifrån de olika nivåerna. Vidare förklarar hen att ansvaret ald-

rig ska ligga på barnen. Hen är noga med att poängtera att det aldrig är barnen som ska för-

ändras utan det är förskollärarna som ska förändras i bemötandet av barnen. Detta kräver att 

man som förskollärare är genuint nyfiken, fördomsfri, neutral och icke värderande (Anders-

son, 2000), vilket vi kopplar till det systemteoretiska perspektivet där det handlar om att flytta 

fokus från problemet till lösningen (ibid.). Björck-Åkesson (2014) beskriver att en viktig ut-

gångspunkt för alla som arbetar inom förskolan är att utgå från barnen och därigenom kunna 

förändra gruppen, pedagogiken, miljön och samspelet för att kunna hjälpa barnen. Samtliga 

förskollärare belyser vikten av detta och betonar att en viktig faktor för att lyckas är att dela 

barngruppen i mindre grupper, i den mån det är möjligt. 
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7.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har växt fram för att barnen inte ska ses som bärare av 

problemen utan att miljön och andra kringliggande faktorer kan påverka. Ur ett sociokultu-

rellt perspektiv kan begreppet barn i behov av särskilt stöd betraktas som att behovet uppstår i 

mötet med andra människor och olika miljöer. Detta belyser Sandberg och Norling (2014) 

och förklarar att svårigheterna bör ses i ett helhetsperspektiv. 

 

Resultatet i denna studie visar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd är komplext och 

att det därför krävs en bred kompetens och flexibilitet för att kunna tillgodose varje barns 

behov av stöd. I och med detta anser vi att det i vår kommande profession handlar om att vara 

lyhörd och flexibel. Förskolan ska vara en meningsfull tillvaro för barnen och förskollärarna. 

Det bör finnas en tydlig struktur över vad som förväntas av barnen så att alla barn känner sig 

trygga och får utvecklas efter bästa förmåga. Genom att förskollärarna är en stor del av bar-

nens arbetsmiljö påverkar de hur barnen trivs på förskolan. Samverkan och goda relationer är 

grundläggande för att kunna lyckas med det specialpedagogiska arbetet. Björck-Åkesson 

(2014) framhåller att tillitsfulla relationer och en god samverkan är betydelsefull.  

 

Studien utgår bland annat från det systemteoretiska perspektivet vilket kan kopplas till resul-

tatet där det framkommer att specialpedagogiska insatser måste göras på organisations-, 

grupp-, och individnivå för att ge bästa resultat. Något vi ser som positivt i denna studie är att 

det har framkommit att alla förskollärare strävar efter att se och möta alla barn i utbildningen.  

 

Avslutningsvis anser vi att förskollärarnas förhållningssätt är otroligt viktigt. Med en vilja 

och en positiv inställning där utgångspunkten är att alla barn berikar och där de får känna att 

de duger skapar förutsättningar för en förskola för alla barn. Vi anser att en annan betydande 

del är att förskollärarna, för att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen, får möjlig-

het till kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har under arbetets gång fått en del tankar om vad som skulle vara intressant att forska vi-

dare om. Till att börja med hade det varit spännande att utöka denna studie med observationer 

för att kunna se om det arbetssätt förskollärarna beskriver stämmer överens med det verkliga 

arbetet. Genom att intervjua vårdnadshavare hade vi kunnat undersöka deras syn på special-

pedagogiska insatser och då främst till de vårdnadshavare som har barn i behov av särskilt 

stöd. Vilken möjlighet till delaktighet om specialpedagogiska frågor ges vårdnadshavarna 

gällande deras barn? Det hade även varit intressant att undersöka betydelsen av förskollärares 

kompetens inom det specialpedagogiska området i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till intervjudeltagarna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska uni-

versitet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete, och det område vi har valt är specialpeda-

gogik samt barn i behov av särskilt stöd. Syftet med denna studie är att undersöka hur förs-

kollärare arbetar för att anpassa verksamheten så att alla barn, både de som tillfälligt eller mer 

varaktigt är i behov av särskilt stöd, blir delaktiga samt ges bästa förutsättningar att utvecklas 

och lära. 

 

Utifrån vårt syfte vill vi intervjua förskollärare. Vi kommer att föra anteckningar samt an-

vända oss av ljudinspelning. Ljudinspelningarna kommer endast att användas av oss vid ana-

lys och resultatarbetet. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Det in-

samlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte. Arbetet 

kommer när det är klart att publiceras vid LTU:s publikationsdatabas. Vi önskar att få komma 

ut och genomföra våra intervjuer så snart som möjligt. Kontakta gärna oss om ni har några 

frågor eller funderingar och så att vi tillsammans kan bestämma när intervjuerna skulle kunna 

genomföras. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pontus Sundqvist- Ponsun-5@student.ltu.se 

Frida Lavander- Frilav-5@student.ltu.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat som förskollärare i förskolan? 

 

Vilken läroplan jobbar ni utifrån, Lpfö98 eller Lpfö18 och varför? 

 

Vad innebär specialpedagogik för dig?  

 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Hur skulle du beskriva ett barn i behov av särskilt stöd? 

  

Vad har ni för metoder/strategier i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd? Kan du ge 

några exempel utifrån din erfarenhet?  

 

Hur samarbetar ni med vårdnadshavarna? 

 

Hur ser kompetensutvecklingen inom specialpedagogiken ut? Finns det ett vidare behov? 

 

Vilka svårigheter/hinder kan finnas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Anser du att alla barn ges möjlighet till en likvärdig förskola? Får alla samma förutsättningar 

att utvecklas och lära? 

 

Beskriv hur ni tänker på individ, grupp, och organisationsnivå när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd?? 

 

Nu har jag inga mera frågor, är det något annat du vill ta upp eller berätta innan vi avslutar. 
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Bilaga 3. kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Organisationsnivå 

Hur stor är gruppen? 

Bemanning? 

Vilka insatser upplevs leda till förbättring för barnet? 

Finns det några strategier nu för barnet? 

Om ja, Fungerar de befintliga strategierna? 

Vad går strategierna ut på? 

Varför används just dessa strategier? 

 

Gruppnivå 

Hur fungerar gruppen? Vilka attityder/inställningar finns i gruppen? Vilken ”position” har 

barnet i gruppen? 

Hur ser den fysiska och psykosociala lärandemiljön ut? 

Hur ser relationen ut mellan barnet och pedagogerna? Hur fungerar den i den pedagogiska 

miljön? 

Hur blir barnet bemött av pedagogerna? 

 

Individnivå 

Styrkor 

Vad tycker barnet om? 

Vad är barnet bra på? 

Intressen? 

 

Språk, tal och kommunikation 

Lyssnar på sagor? 

Tar ibland eget initiativ till att lyssna på sagor? 

Pratsam med andra barn? 

Pratsam med andra vuxna? 

Otydligt/tydligt tal? 

Ordförråd och begrepp?  

Klarar lättare muntliga instruktioner? 

 

Motorik 

Stort eller mindre rörelsebehov? Är det automatiserat? 

Väljer gärna grovmotoriska aktiviteter? (klättra, springa, hoppa) 

Väljer gärna aktiviteter som rita, klippa och klistra? 

Klarar av att sitta stilla en stund? 

 

Socialt 

Leker barnet? Med vem? Bredvid lek eller samspelar med den andre? 

Leder leken? Accepterar att den andra leder leken? 
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Leker fantasilekar? Rollspelslekar? Bygg- och konstruktionslekar? 

Spelar spel? 

Social förmåga? Är barnet smidigt i sociala sammanhang för åldern? Uppfylld av sig själv? 

Behöver barnet aktivt stöd av den vuxne i det vardagliga? 

 

Självständighet 

Klä på/av sig? 

Toalettbesök? 

Matsituationen? 

Ängslig? Trygg? Behöver förberedelse? 

 

Uppmärksamhet 

Fokusering? 

Uthållighet? 

Koncentration? 

Impulsstyrd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


