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Sammanfattning 
I detta examensarbete får du ta del av hur förskollärares kompetens inom det 
specialpedagogiska området, vilket krävs för utfärdande av förskollärarexamen och i 
enlighet med styrdokument, stämmer överens med förskollärares egen uppfattning 
om sina förutsättningar när det kommer till att ge stöd och stimulans till alla barn i 
förskolan. Studien avsåg att spegla förskollärares egen syn på sin kompetens i 
relation till specialpedagogiska insatser i förskolans verksamhet, vilka möjligheter 
som ges till kompetensutveckling samt hur begreppet specialpedagogik kan förstås. 
Slutligen fanns även ett intresse att urskilja hinder i förskolans praktik inom ämnet 
samt hur dessa förklaras av respondenterna. Respondenterna i studien har genom en 
kvalitativ webbaserad enkät svarat på ett antal frågor som berör innehållet. I 
resultatet framkommer det att erfarenhet och utbildning framstår som goda 
bidragande faktorer i mötet med alla barn. En slutsats utifrån studiens resultat är att 
kompetens hos förskollärare har en central betydelse för att fullfölja 
lärandeuppdraget i relation till barns förutsättningar. 
 

Nyckelord: Barns behov, förhållningssätt, förskollärares kompetens, 
specialpedagogik, specialpedagogisk kompetens 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 
Vi vill tacka alla förskollärare som valt att delta i vår studie!  



 

Innehåll 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ..................................................................................................................... 2 

2.1 Styrdokument ...................................................................................................................................... 2 

2.2 Specialpedagogik ................................................................................................................................. 2 

Specialpedagogik som teoretiskt begrepp .......................................................................................... 2 

2.3 Specialpedagogiska insatser ............................................................................................................... 3 

Barn i behov av särskilt stöd ............................................................................................................... 3 

Extra anpassningar och särskilt stöd ................................................................................................. 4 

Barngruppens storlek .......................................................................................................................... 5 

2.4 Specialpedagogik i förskolans praktik ................................................................................................ 6 

Kunskap och kompetens ....................................................................................................................... 6 

Synsätt och förhållningssätt ................................................................................................................ 7 

Diagnos ................................................................................................................................................. 7 

2.5 Specialpedagogikens förebyggande insatser ...................................................................................... 8 

Förebyggande i förskolans praktik ..................................................................................................... 8 

Omgivningens förväntningar ............................................................................................................. 9 

2.6 Utmaningar i förskolans praktik ........................................................................................................ 9 

3. Metod ........................................................................................................................... 9 

3.1 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................ 10 

3.2 Planering och genomförande ............................................................................................................ 10 

3.3 Urval ................................................................................................................................................... 10 

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden ................................................................................................ 11 

3.5 Analysmetod ...................................................................................................................................... 12 

3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................................... 12 

3.7 Fördelning av arbete .......................................................................................................................... 12 

4. Resultat ....................................................................................................................... 13 

4.1 1.Specialpedagogik som begrepp i förskolan enligt respondenterna (Sluten fråga) ...................... 13 

4.2 2.Förskollärare om sin kunskap och kompetens för att kunna tillgodose alla barns behov (Öppen 

fråga) ........................................................................................................................................................ 13 

Erfarenhet ........................................................................................................................................... 13 

Kunskap och utbildning ..................................................................................................................... 14 

Samsyn ................................................................................................................................................ 14 

Barngruppens storlek i relation till kunskap och kompetens ......................................................... 14 

Svårigheter/Hinder............................................................................................................................ 15 

4.3 3.Hur förskollärare upplevs erhålla relevant kompetensutveckling (Delvis öppen fråga) ........... 15 



 

4.4 4.Synliggörande av utmaningar i praktiken som finns för att tillgodose alla barns behov (Sluten 

fråga) ........................................................................................................................................................ 16 

4.5 5.En avspegling på samsyn och förhållningssätt bland förskollärare i studien (Öppen fråga) .... 17 

Samsyn ................................................................................................................................................ 17 

Stöd från specialpedagog .................................................................................................................. 17 

Barngruppens storlek som hinder .................................................................................................... 17 

4.6 6.När anser förskollärare att en fysisk person är lämplig som resurs i förskolan (Sluten fråga) . 18 

4.7 7.De tillfrågade förskollärares strävan att utveckla sig själva (Sluten fråga) ................................. 18 

4.8 8.Förskollärare beskriver hur de bidrar till att göra deras förskola till en bra mötesplats för alla 

barn. (Öppen fråga) ................................................................................................................................. 19 

Hur kunskap och kompetens bidrar till en god mötesplats ............................................................ 19 

Förskolans miljö, fysisk som psykisk ................................................................................................ 19 

Goda relationer...................................................................................................................................20 

Styrkor med att vara ett arbetslag ...................................................................................................20 

5. Analys ......................................................................................................................... 21 

5.1 Hur uppfattar förskollärare att deras egna kunskaper och kompetenser inom området 

specialpedagogik kan vara till hjälp i en barngrupp med olika behov? ................................................ 21 

5.2 På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser av förskollärare i studien, hur kan eventuella 

hinder i relation till den pedagogiska planeringen beskrivas? ............................................................. 22 

5.3 Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till kompetensutveckling?....................................... 23 

6. Diskussion ................................................................................................................. 23 

6.1 Hur uppfattar förskollärare att deras egna kunskaper och kompetenser inom området 

specialpedagogik kan vara till hjälp i en barngrupp med olika behov? ................................................ 24 

6.2 På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser av förskollärare i studien, hur kan eventuella 

hinder i relation till den pedagogiska planeringen beskrivas? ............................................................. 25 

6.3 Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till kompetensutveckling? ...................................... 27 

7. Slutsatser ................................................................................................................... 28 

8. Referenslista .............................................................................................................. 30 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 

 

 

  



1 
 

1. Inledning 
Som blivande förskollärare ser vi specialpedagogik som ett viktigt kunskapsområde 
för den kommande yrkesverksamheten, vilket dels utfärdandet av förskollärarexamen 
(SFS 2010:541) dels förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) ställer krav på. 
Skolverket betonar vikten av att upptäcka barn som är i behov av extra uppmuntran, 
särskilt stöd och ledning. Det här ställer krav på specialpedagogisk kompetens i 
förskolan, det för att få syn på barns behov och för att möjliggöra förutsättningar för 
en förståelse kring att ett problemskapande beteende inte alltid ligger till grund för en 
diagnos. I den nya läroplanen betonas vidare att den svenska förskolan ska ge 
likvärdig utbildning för alla barn: 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. 

Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn 

i förskolan (Skolverket, 2018, s.6). 

Skolinspektionen (2017) menar att specialpedagogiska insatser i förskolan kan 
handla om olika insatser under olika lång tid samt att det inte krävs en 
diagnostisering av barnet för att få särskilt stöd utformat. Vidare, att en viktig insats 
som förskollärare förväntas kunna arbeta med i verksamheten, är att anpassa 
förskolans undervisning mot barn med olika behov. Lundqvist (2018) påminner om 
att stödinsatser är en mänsklig rättighet som framhävs i både internationella 
konventioner och deklarationer samt i nationell skollag och läroplan. Edfelt (2015) 
menar att kunskap om barns utveckling i relation till förmågor och färdigheter har 
ökat, och till följd har det skapat en ökad andel barn med diagnoser i skolan. Han 
menar vidare att en diagnos sällan i sig är positiv, men att djupare kunskaper om 
barns utveckling bland pedagoger kan vara till hjälp när det gäller att stötta barnets 
utveckling. Edfelt berör att i fall där pedagoger saknar kunskaper om barns behov har 
det ibland visat sig skapa negativa känslor om barnet. 
Med detta examensarbete vill vi undersöka hur förskollärares kompetenser inom det 
specialpedagogiska området, som ska gälla enligt läroplanen, stämmer överens med 
förskollärares egna uppfattningar om sina förutsättningar när det gäller att kunna ge 
stöd och stimulans till alla barn i förskolan. Det är därför också av intresse för vår 
studie att belysa vikten av kunskap och kompetens bland förskollärare i relation till 
barns olika behov, oavsett diagnos eller inte. Den övergripande frågan vi ställer oss i 
det här examensarbetet är om alla barn i förskolan i praktiken kan få sina behov 
tillgodosedda och om förskolan kan ge likvärdiga förutsättningar för alla. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med hjälp av en webbaserad enkät undersöka hur förskollärare ser på sitt 
uppdrag i relation till läroplanens krav på kompetens för att möta och undervisa alla 
barn i förskolan. 
 

1.   Hur uppfattar förskollärare att deras egna kunskaper och kompetenser inom 
området specialpedagogik kan vara till hjälp i en barngrupp med olika behov? 
 

2.   På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser av förskollärare i studien, hur 
kan eventuella hinder i relation till den pedagogiska planeringen beskrivas? 
 

3.   Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till kompetensutveckling? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi vad förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) kan 
innebära. Vi utreder vidare begreppet specialpedagogik och hur specialpedagogisk 
kompetens kan se ut i förskolan utifrån styrdokument, litteratur med relevans för 
området samt vetenskapliga artiklar. Vi berör även områden som diagnos och 
barngruppens storlek i relation till förskolans praktik.  
 

2.1 Styrdokument 
Förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) regleras av skollagen (SFS 2010:800) 
och hänvisar till förskolans inriktning gällande undervisning. Förskolan är en del av 
skolväsendet och en egen skolform som styrs av skollagen och läroplanen. Skolverket 
(2018) hänvisar till barnkonventionen, FN:s konvention i förskolans läroplan, 
Lpfö18, och trycker på att utbildningen ska spegla barns värden och rättigheter 
utifrån vad som anses som barnets bästa. Hänsyn ska tas till alla barns olika 
förutsättningar och undervisningen ska anpassas utifrån barns olika behov. 
Förskolan, oavsett var i landet den finns, ska innehållet enligt skollagen (SFS 
2010:800) utformas så att utbildningen är likvärdig, vidare är syftet att tillgodose och 
skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt inhämtning av kunskap 
och värden. All utbildning ska grundas i förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 
2018) samt barns intressen och tidigare erfarenheter. Skollagen (SFS 2010:541) 
redogör för särskilda kompetenser inom yrket som förskollärare likt följande. “För 
förskollärarexamen ska studenten visa förmåga att identifiera och i samverkan med 
andra hantera specialpedagogiska behov”.  
 

2.2 Specialpedagogik 

Specialpedagogik som teoretiskt begrepp 
Persson (2007) betonar att specialpedagogik inte kan definieras som ett eller flera 
kunskapsområden, utan det snarare handlar om varje enskild insats som avgör om 
det är en åtgärd utöver den vardagspedagogiska insatsen. Författaren beskriver 
vidare specialpedagogik som ett sätt att komplettera den vardagliga praktiken i 
förskolans pedagogiska uppdrag. Sammanfattningsvis förklaras specialpedagogik 
som ett förändringsbart begrepp, så kallat kontextuellt begrepp, som hela tiden i 
praktiken samspelar med lokala förutsättningar. Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman 
(2016) definierar specialpedagogik som ett inkluderande förhållningssätt som vidare 
kan ses som ett tillägg i förskolans praktik. Med ett liknande synsätt beskriver Björck-
Åkesson (2009) specialpedagogik som en åtgärd eller anpassning vilken tillämpas när 
barn av olika anledningar indikerar på svårigheter i sin utveckling i relation till sina 
förmågor att leka och lära i den befintliga pedagogiska miljön. Skribenten belyser 
förskolans ansvar att upptäcka och förebygga barns svårigheter i relation till 
dilemmat att i efterhand reparera barns svårigheter. Enligt Björck-Åkesson (2009) 
handlar specialpedagogiska insatser antingen om allmänna insatser i den fysiska 
miljön på förskolan, vilket rör hela barngruppen, eller insatser som enbart hjälper det 
berörda barnet i fråga.  
 

Specialpedagogik kan enligt Persson (2007) antas tillämpas där barn inte klarar av 
att leva upp till olika förväntningar till följd av någon typ av nedsatt förmåga eller 



3 
 

avsaknad av funktion. Exempelvis kan det handla om nedsättning av medicinska, 
fysiska eller psykiska färdigheter och förutsättningar. Den här typen av svårigheter 
för barnen skapar därför utmaningar för både personal och barn i den ”ordinarie” 
verksamheten. Oavsett om det handlar om barnets svårigheter eller omgivningen 
handlar specialpedagogiska insatser främst om att utveckla den befintliga 
pedagogiken för att lösa barnets/elevens problem. Författaren beskriver att 
fördjupade pedagogiska kunskaper hos förskollärare och lärare är nödvändiga 
förutsättningar för att kunna förstå och arbeta med särskilda åtgärder i praktiken. 
Sammanfattningsvis framgår av Persson (2007) att specialpedagogik dels kan ses 
som individuella anpassningar, dvs. specifik pedagogisk anpassning till ett visst barn, 
dels som en vidare anpassning av lärandemiljön. Utmaningar inom specialpedagogik 
kan handla om barns olika förutsättningar för hur de lär men även att förstå och 
tillämpa de styrdokument som hör verksamheten till (Bruce m.fl. 2016).  Vidare kan 
det finnas utmaningar som rör relationer och samspel, såväl i barngrupp som i det 
kollegiala. Enligt skribenterna är specialpedagogik viktig för alla barn, men särskilt 
för barn som innehar någon sorts problematik eller sårbarhet. Författarna anser att 
specialpedagogik är ytterst viktig för att kunna möta barn med språkliga, medicinska 
och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
För att klara av det specialpedagogiska uppdraget menar Bruce m.fl. (2016) att det 
ställer höga krav på medvetenhet, kunskap och om hur man omsätter görandet som 
lärare i praktiken. Kunskapsfrågor i relation till specialpedagogik är av stor betydelse 
för att på lång sikt förhindra bland annat social exkludering. I sammanhanget lyfter 
skribenten även begreppet inkludering (Björck-Åkesson, 2009). Inkludering är ett 
mångfacetterat begrepp som är nära besläktat med uttrycken inkluderande arbetssätt 
och inkluderande undervisning (Lundqvist, 2018). Inkludering handlar om ett öppet 
utbildningssystem, rättvis skolgång, alla barns rätt till en utbildning samt att ta 
tillvara på och uppskatta olikheter. Om detta görs så ses inte eventuella olikheter som 
ett problem, snarare förnyas och utökas miljön runt om barnen och förutsättningar 
för lärande ökar.  Avslutningsvis belyser författaren att inkludering innebär att barn i 
behov av extra stöd alternativt barn med eller utan funktionsnedsättningar lever och 
lär tillsammans, samt att lämpliga stödinsatser bör användas som gynnar ett bra 
välmående och lärande. Simonsson (2016) menar att alla barn oavsett förmåga, 
behov och förutsättning förväntas inkluderas och välkomnas i förskolan. Författaren 
synliggör utmaningar som skapas i takt med att olikheter möts, vidare att pedagogers 
gemensamma synsätt och kunskap på och om barn bidrar till att bestämma vem som 
är i behov av stöd och kompensation eller inte. Förskolans krav i relation till de mål 
som sätts i verksamheten i enlighet med läroplanen skapar en syn på vilka barn som 
behöver särskilt stöd, vidare vilka barn som ges möjlighet att inkluderas i en förskola 
för alla. 
 

2.3 Specialpedagogiska insatser 

Barn i behov av särskilt stöd 

Renblad & Brodin (2014) har i sin studie sammanställt ett antal utbildade 
specialpedagogers syn på vad ett barn i behov av särskilt stöd är och har kommit fram 
till följande: Ett barn i behov av särskilt stöd är ett barn med vissa svårigheter som i 
sin tur ställer högre krav på de vuxna i form av tid och hjälp. Barnet behöver mer stöd 
då svårigheterna kan identifieras där kraven på barnet i verksamheten upplevs svåra 
att hantera. När ett barn är i behov av särskilt stöd menar författarna att det ofta 
handlar om funktionshinder, social problematik i hemmet, språkstörning eller 
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beteendestörningar. Dessa kan definieras som språkliga-, sociala- och/eller 
koncentrationssvårigheter som i sin tur påverkar barnets förmåga att fungera 
tillsammans med andra. I en studie som genomfördes för ett forskningsprojekt där 
verksamma förskollärare i Mellansverige deltog hittar Björck-Åkesson (2009) 
ytterligare en definition av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Förskollärarna i 
studien menade att de barn som får extra åtgärder utöver de vardagliga är barn i 
behov av särskilt stöd. Det kan vara barn med uttalat funktionshinder såsom 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (NPF1), eller Downs syndrom, men även 
barn utan uttalat funktionshinder med andra svårigheter. Dessa barn hade främst 
problem med samspel och konflikter samt tal- och språkproblematik. Lundqvist 
(2018) menar att benämningen ”barn i behov av särskilt stöd” inte användas lika 
flitigt i och med att själva uttrycket har en stark förbindelse till särskilda stödinsatser 
utanför ordinarie undervisning men främst till åtgärdsprogram. Författaren menar 
avslutningsvis att stöd ska ges till alla barn som är i behov av det och inte bara till de 
barn som har ett åtgärdsprogram. 
 

Lutz (2013) uppmärksammar att kunskap om barn i behov av särskilt stöd är centralt 
i definitionen av vem som är i behov av specialpedagogiska insatser. Han menar att 
det dock skapar problematik då olika bedömningar tillsammans sätter barnet vid 
sidan av normer och barngruppen som helhet, barnet kategoriseras. Barn i behov av 
särskilt stöd är i regel avgränsade och bedömda ur en vuxens perspektiv, vilket i sin 
tur ofta grundar sig i att barnet som bedöms ha svårigheter utgör någon typ av 
problematik. Problematiken i sin tur ligger till grund för hur barnet ska få rätt stöd 
utifrån barnets perspektiv och i en fungerande verksamhet samt på lång sikt. Genom 
att arbeta med den här typen av identifiering och åtgärd formas normer och 
uppfattning om olikhet. Författaren utreder det äldre begreppet ”barn med behov av 
särskilt stöd” och menar att när det slopades skapades istället möjlighet att ”flytta” 
problemet från barnet till omgivningen. På det sättet skapas utmaningen istället i 
mötet mellan miljö och barn, ett så kallat relationellt synsätt. Synsättet utvecklar 
begreppet med betoning på var behovet ligger och benämns idag som ”barn i behov 
av särskilt stöd”. Skolverket (2018) understryker genom förskolans läroplan, Lpfö18, 
att alla barn ska få sin utbildning anpassad och utformad så att varje enskild individ 
ges förutsättning att utvecklas så långt som möjligt. Styrdokumentet framhåller att 
alla barn som är i behov av mer stöd och uppmuntran temporärt eller under 
bestående tid ska få detta konstruerat för sig utifrån sina förutsättningar. 
Undervisningen ska beakta de olika förutsättningar och behov barn har och anpassas 
utifrån dessa i förskolan.  
 

Extra anpassningar och särskilt stöd 
Extra anpassningar kan enligt Skolverket (2014) definieras av mindre ingripande 
karaktär. Extra anpassningar går vanligtvis att genomföra inom ramen för vad som 
anses som ordinarie undervisning, extra anpassningar kräver inget formellt beslut, 
varken i förskola eller skola. 
Särskilt stöd definieras av Skolverket (2014) som stöd av mer av ingripande karaktär 
och som vanligtvis inte är möjliga att genomföras av pedagoger och övrig personal 
som tilldelats ordinarie undervisning. Skolverket beskriver att skillnaden mellan 
särskilt stöd och extra anpassningar är omfattning och varaktighet. Om ett barn är i 

                                                   
1 NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för olika funktionshinder som 
har koppling till hur hjärnan och nervsystemet behandlar information på olika sätt 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). 
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behov av särskilt stöd så ska det enligt Skollagen (SFS 2010:800) beslutas av rektor 
och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 
 

Det traditionella sättet att definiera barn i behov av extra stöd är enligt Lillkvist & 
Granlund (2010) när ett barn inte åstadkommer det den ska i ett utvecklingstest, är 
diagnostiserad, tillhör en kategori inom funktionshinder eller har en specifik 
sjukdom. Vidare menar skribenterna att denna definition skulle innebära att mellan 
2–5 % av alla barn i Sverige skulle vara i behov av särskilt stöd. Skolverket (2014) 
menar att om det sätts in passande stödinsatser i tid så ges alla barn förutsättningar 
att utvecklas i rätt riktning. Däremot bör organisationen ses över innan det sätts in 
stödinsatser på bekostnad av andra faktorer. Det kan handla om att se över faktorer 
som hur barngruppen fungerar, lärmiljöns utformning, hur resurser tilldelas samt 
vilka pedagogiska metoder som används. Slutligen kan det ibland finnas ett behov av 
stödinsatser som är mer riktade till själva individen (Skolverket, 2014). 

Barngruppens storlek 

Forskarna Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2018) påminner om att 
förskolans uppdrag innehållsmässigt ur ett historiskt perspektiv har utvecklats över 
tid, från ett fåtal barn till att omfatta de flesta barn. I sin forskning visar de bland 
annat att en ökning av barn i förskolan skapar fler moment att ta hänsyn till i relation 
till förskolans läroplan. Barngruppens storlek är en faktor som diskuterats i närmare 
femtio år och den forskning som finns har än inte forcerat diskursen antal barn i 
barngruppen i relation till barns bästa. Williams m.fl. (2018) & Skolverket (2016) är 
eniga i frågan att barngruppens storlek ska ses som en faktor att förhålla sig till i 
praktiken och ställas i förhållande till personaltätheten. Barngruppens storlek är av 
betydelse för barns möjligheter till att på djupet få diskutera, tala, reflektera och 
samspela med andra barn och vuxna. Läroplanen (Skolverket, 2018) ställer krav på 
barns möjligheter till en likvärdig utbildning och betonar vikten av förskolans 
kompetens i relation till kommunikation, vilken är en väldigt viktig faktor i 
förhållande till kvalité, likaså barns möjlighet till samtal (Skolverket, 2016a). Ju 
yngre barnen är, desto viktigare för kvalitén är den kommunikativa kompetensen. 
Forskning visar ur ett kommunikativt perspektiv vikten av utbildade pedagoger och 
dess påverkan som gynnsamt. Skolverket (2014) framhåller förskollärares attityd och 
idealbild av hur en fungerande barngrupp ser ut, samt att arbetssätt och samsyn är 
faktorer som påverkar hur väl verksamheten fungerar. Avslutningsvis bör 
barngruppen ha färre antal barn om större andelen personal är outbildade.  
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) poängterar att förskollärarens 
arbete blir mer komplicerat i en större barngrupp av den anledningen att det 
försvårar möjligheten att få en helhetssyn över vad som sker i gruppen. Författarna 
anser vidare att när det blir fler människor som samspelar med varandra så ökar även 
antalet relationer sinsemellan i gruppen som en behöver ta hänsyn till. Forskarna 
påpekar att ju större antal barn det är i gruppen desto fler barn är det som 
förskolläraren ska förstå, tolka, lära känna och följa i dess utveckling och lärande. Är 
barngruppen för stor kan arbetet med förskolans läroplan upplevas som en svårighet 
för de yrkesverksamma. Kompetens hos pedagogerna har betydelse för att kunna 
skapa en grupp som fungerar oavsett antal barn (Williams m.fl. (2018). Forskarna 
skildrar utifrån förskollärares perspektiv olika utmaningar när det gäller att skapa 
balans i en barngrupp men hävdar dock att en allt för stor barngrupp skapar sämre 
förutsättningar att upptäcka barn i utsatta situationer.  
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2.4 Specialpedagogik i förskolans praktik 

Kunskap och kompetens 

Skollagen betonar tydligt förskollärarens roll i relation till specialpedagogisk 
kompetens. “För förskollärarexamen ska studenten visa förmåga att identifiera och i 
samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov” (SFS 2010:541). Bruce 
m.fl. (2016) menar att det krävs en viss kompetens hos lärare inom det 
specialpedagogiska området för att säkerställa möjliggörande av förutsättning för alla 
barns lärande.  En sådan kompetens beskrivs genom lärares förmågor att se, lyssna in 
och läsa av varje enskilt barns förutsättning för att nå lärandemål. Skolverket (2018) 
understryker att rektorer i förskolan har ett särskilt ansvar för hela arbetslagets 
möjlighet till kompetensutveckling. Personalen ska kunna genomföra sitt uppdrag 
professionellt samt kunna delge sina kunskaper och lära av varandra i syfte att 
förbättra förskolans utbildningsuppdrag. Björck-Åkesson (2009) menar att 
pedagogers kunskap om generella samt specifika åtgärder handlar direkta om 
relationer till barn i olika behov av stöd. Barn i behov av stöd beskrivs inneha något 
eller flera funktionshinder, fysiska, psykiska och/eller koncentrations- och/eller 
samspelssvårigheter. Författaren anser därför att det hos förskollärare krävs 
kunskaper inom olika områden i relation till barns utveckling och lärande. 
Avslutningsvis pekar författaren på att åtgärder och insatser oavsett grad av 
kompetens alltid är situationsbundna. Dock menar författaren att om åtgärderna 
endast sker på generell nivå blir det svårt för barnet i behov att utvecklas så långt som 
möjligt. 
 

Simonsson (2016) problematiserar “den specialpedagogiska blicken” och tydliggör 
vikten av förskollärares kompetens i relation till att få syn på barns enskilda behov. 
Skolverket (2018) påminner om regelverket som ställer krav på förskolan och dess 
ansvar att upptäcka och arbeta utifrån barns enskilda behov. Simonsson (2016) 
menar att det är förskolepedagogerna som förverkligar strävansmålen2 i läroplanen 
genom att observera, dokumentera och identifiera olika arbetssätt. Författaren menar 
att det är i detta arbete som den “specialpedagogiska blicken” synliggörs och skapar 
normer kring vad som är avvikande och inte, samt vilket typ av barn som klarar av de 
krav som de förväntas leva upp till utifrån styrdokumentens måltolkning. Genom 
tillräcklig kompetens skapas förutsättningar för alla barn, från identifiering av 
svårigheter till insatser. Förskolans samlade kompetens har betydelse för vilka andra 
experter, exempelvis psykolog eller specialpedagog, som behövs för alla barns rätt till 
en likvärdig utbildning. Det innebär att åtgärder som sätts in i förskolan omfattar alla 
barn men ibland kan speciella aktiviteter sättas in för att möjliggöra för alla barns 
delaktighet.  
 

Zembat & Gursoy (2012) trycker på liknande sätt på att förskollärare måste ha 
kunskaper och färdigheter inom yrket, tycka om barn i allmänhet och sitt arbete på 
förskolan och föregå med gott exempel. Det är enligt författarna en förskollärares 
uppgift att överföra kunskap, se till så barngruppen är intakt och stabil samt att ta 
hand om själva lärandeprocessen i gruppen. Vidare påminner Zembat & Gursoy 
(2012) att en förskollärare kan vara en av de första vuxna som ett barn träffar 
förutom sina familjemedlemmar. Förskollärarens uppdrag är enligt skribenterna 

                                                   
2 Simonsson (2016) hänvisar till förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket, 2016b) som beskriver mål att 
sträva efter, vilken inte längre är i bruk. Vi menar att det dock fortsatt är förskolepedagogerna som 
observerar, dokumenterar och identifierar olika arbetssätt för att arbeta mot mål i förskolan, däremot 
kopplat till nya läroplanen, Lpfö18 (Skolverket, 2018).  
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också att hjälpa barn att växa och inte enbart överföra relevant kunskap till dem. De 
trycker också på att förskollärares individuella egenskaper har en stor roll i hur 
effektiv förskolans utbildning kan vara. Sammantaget framgår att förskollärares och 
pedagogers samlade kunnande, kompetens och förhållningssätt är direkt avgörande 
för hur en förskola uppfyller sitt undervisningsuppdrag. Detta, både i stort men även 
specifikt när det gäller undervisning och lärande för barn i behov av särskilt stöd 
(Björck-Åkesson 2009; Bruce m.fl. 2016; Simonsson 2016 & Zembat & Cursoy 2012). 
 

Synsätt och förhållningssätt 
Bruce, m.fl. (2016) betonar att pedagogers syn- och förhållningssätt har en avgörande 
roll när det gäller pedagogernas bemötande av barn och förväntningar på barnens 
utveckling och lärande. En beskrivning av begreppet förhållningssätt i 
förskollärarprofessionen är vad som gör det möjligt att synliggöra det barn uttrycker. 
Författarna framhåller att pedagogernas eget förhållningssätt ligger till grund för att 
skapa goda förutsättningar för varje enskilt barns framgång och utveckling, både när 
det gäller den sociala- och kunskapsutvecklingen samt när det gäller barns trivsel och 
relationsskapande. Bruce m.fl. (2016) och Renblad & Brodin (2014) betonar 
förskolan som en arena för alla, vilket ställer krav på pedagogers förhållningssätt och 
förmåga att utforma lärandemiljön. Det är därför i första hand pedagogernas förmåga 
att utforma lärandemiljön som måste förändras i relation till barnets svårigheter och 
inte det enskilda barnet i sig. 
 

Ett förhållningssätt som enligt Emet & Bühler (2016) ses som positivt i förskolan är 
att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Innebörden av lågaffektivt bemötande är 
enligt skribenterna att försöka förstå anledningen till att ett barn beter sig som den 
gör och ge barnet bättre förutsättningar så hen slipper misslyckas nästa gång. Det 
primära med att arbeta med lågaffektivt bemötande är att arbeta förebyggande och 
ändra sitt eget förhållningssätt gentemot andra, vilket i sin tur kan leda till att den 
andres beteende kan förändras. En annan viktig del är att vara medveten om 
utveckling hos små barn som både kan vara utmärkande och icke-utmärkande. 
Ansvariga vuxna bör ta ansvar över situationer som kan uppstå (Emet & Bühler 
(2016). På ett liknande sätt lyfter Olsson Newman (2017) hur förskollärare kan 
bemöta barn som har svårt för att möta och hantera situationer som uppstår i 
förskolans verksamhet. Bland annat så är det enligt författaren viktigt att lyfta det 
positiva, uppmärksamma barnet i fråga och iscensätta situationer där barnet ges 
möjlighet att lyckas och få vara bra på något. Lutz (2013) lyfter trivsel och pedagogers 
erfarenhet som resurs i ett arbetslag, vilka bidrar till förutsättningar för 
lösning.  Skolverket (2018) är tydliga med arbetslagets uppdrag som bland annat 
innebär att alla barn ska få ledning och stimulans samt att barn som av olika 
anledningar behöver särskilt stöd i relation till sin utveckling ska få det. 

Diagnos 

Skolinspektionen (2017) tar avstånd ifrån att barn i behov av särskilt stöd enbart 
handlar om barnets egenskaper. Behov av särskilt stöd ska istället ses som 
situationsbundet och relativt. Det stöd som barnet behöver måste utformas i relation 
till vad som sker i olika möten med aktivitet, människor och miljö. Förhållandet 
mellan de här olika mötena och pedagogers förhållningssätt är centrala eftersom 
miljö, undervisning, bemötande och verksamhet är det som krävs för att barnet ska 
kunna tillgodoses en likvärdig utbildning (Skolinspektionen 2017). 
Sandberg & Norling (2009) förklarar att tidigare låg problemet i barnet, om barnet 
var i behov av mer stöd än vad som erbjöds, idag ligger fokus i stor utsträckning på 
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miljö och bemötande. Edfelt (2015) lyfter positiva konsekvenser av kunskap och 
kompetens i relation till diagnostisering av barn. Skribenten menar att kunskaper om 
barns utveckling som rör förmågor och färdigheter ökar, därmed även kunskap om 
när utvecklingen på ett eller flera sätt kan identifieras som långsammare. En diagnos 
är sällan i sig något positivt, och då betonar författaren även diagnoser såsom astma, 
dyslexi och diabetes, dock är kunskap om diagnoser något positivt. Författaren menar 
att de allra flesta diagnoser inom ”NPF”, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
fastställs efter att barnet har slutat förskolan och hänvisar till forskning som visar att 
pedagoger i många fall kan relatera till då barn senare får en diagnos. I 
Skolinspektionens (2017) granskning av när pedagoger anser att barn är i behov av 
särskilt stöd framkom att pedagoger i förskolan anser att barns behov av särskilt stöd 
bestäms av individuella brister hos barnet eller av en diagnos. Det framkom även att 
pedagoger anser att ett särskilt stöd behöver utformas då barnet uppvisar svårigheter 
i relation till miljö och verksamhet. Lundin (2017) menar att en diagnos inte 
automatiskt betyder att ett barn skulle vara i behov av särskilt stöd och att generella 
anpassningar för hela gruppen kan vara tillräckligt för att barnet med diagnos ska 
kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Författaren lyfter dels vikten av att 
stötta där svårigheter finns, dels att utmana genom att göra på ett annorlunda vis. 
Barnets behov ska tas hänsyn till före diagnos och genom stöttning kan barnet själv 
formulera önskningar vilket i sin tur skapar förutsättningar att öva på olika 
strategier. Genom att ge barnet möjlighet att ha inflytande över att hitta strategier 
skapas också förutsättningar för barnet att äga sitt eget lärande (Lundin, 2017). 
 

Edfelt (2015) lyfter problematiska aspekter gällande ett fastställande av diagnos, om 
än fördelarna ovan där bland annat kunskap om svårigheter och förmåga att 
identifiera behov lyfts. En diagnos kan visa sig olika på olika individer, olika 
diagnoser på olika barn kan ställas av olika experter. En diagnos kan skapa 
förutsättningar, stöd och hjälp för en individ, utan att en diagnos gör det för en 
annan, enligt Edfelt (2015). Författaren betonar också att en diagnos, oavsett typ eller 
omfattning inte kommer med någon manual som talar om vad som krävs för att 
skapa förutsättningar i vardagen. Vidare att det är ett dilemma om svårigheter 
individanpassas utifrån en diagnos då problemen egentligen grundas i personal med 
för låg kompetens eller undermålig miljö. Författaren lyfter fördelar med att ett barn 
med stora svårigheter kan behöva en diagnos, samtidigt som diskussion kring kraven 
i förskolan måste kunna skapas för att fler barn ska kunna klara av dem. Ett 
fastställande av diagnos är inte en förutsättning för att ett barn ska få det stöd som 
behövs, menar Lundin (2017) som vidare beskriver fördelar med allmänna 
anpassningar i undervisningen. Dessa bidrar till att alla barn ges bättre 
förutsättningar och möjlighet att klara av vardagliga prövningar. 
 

2.5 Specialpedagogikens förebyggande insatser 

Förebyggande i förskolans praktik 

Tidiga insatser som ett paraplybegrepp, kan enligt Lundqvist (2018) beskrivas som 
olika exempel på stödinsatser som är anpassade för yngre barn och skolelever. 
Författaren belyser att om det sätts in insatser för sent så ökar risken att barnets lust 
att gå i skolan försvagas och det berörda barnet kan hamna efter sina klasskamrater 
kunskapsmässigt. Begreppet förebyggande betyder enligt Simonsson (2016) 
förmågan att ta bort hinder som eventuellt kan framkomma i olika situationer för att 
underlätta barnets lärande. Författaren menar att det i förebyggande syfte gäller att 
se över den fysiska miljön barnet vistas i. Fördelar med att ta stöd av 
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gruppindelningar med färre barn och andra små hjälpmedel som tar vara på barnets 
förutsättningar, samt bidrar till ett aktivt deltagande hos det enskilda barnet 
framskrivs som viktigt (Simonsson, 2016). Nilholm (2005) som har en liknande 
beskrivning av tidiga insatser och talar om proaktivt arbete i förskolan med samma 
betydelse som förebyggande arbete. Skribenten menar att om ett förebyggande arbete 
sker så belyses barns eventuella svårigheter i tid och resurser kan sättas in. von 
Ahlefeld Nisser (2014) anser att förebyggande arbete till stor del handlar om att vara 
en bra samtalspartner och samtidigt kunna delta i mer omfattande samtal som rör 
specialpedagogiska insatser i verksamheten samt att arbeta för inkludering. 

Omgivningens förväntningar 

Hejlskov Elvén & Edfelt (2017) menar i samråd med den amerikanske 
barnpsykologen Ross W. Greene att ”barn som kan uppföra sig gör det”. Om ett barn 
inte kan uppföra sig så beror det på att förväntningarna är för höga. Omgivningen 
ställer för höga krav på barnets förmågor och vuxna runt omkring förväntar sig att 
barnet ska kunna saker som hen inte kan. Berörd personal bör se över omgivningen, 
kartlägga i vilka situationer svårigheter uppstår samt se över vilka förmågor barnen 
saknar för att kunna leva upp till de krav som ställs. Enligt författarna är det 
pedagogernas uppgift att kartlägga detta och hjälpa barnen att utveckla dessa 
förmågor. Hejlskov Elvén & Edfelt (2017) påpekar att det kan finnas faktorer som 
påverkar att ett barn inte lever upp till de krav och förväntningar som ställs. Det kan 
exempelvis vara planering/genomförande, trygghet i gruppen, hur tydliga rutiner det 
finns på förskolan samt relation till personal. Avslutningsvis är det av stor vikt att 
komma ihåg att det alltid är bundet till situationer och skiljer sig barn emellan.  
 

2.6 Utmaningar i förskolans praktik 
Sandberg & Norling (2009) lyfter brist på tid och kunskap för att kunna diskutera och 
tillämpa olika metoder i förskolans verksamhet för att möta barn i behov av särskilt 
stöd. Det innebär vidare att det saknas möjlighet att kunna analysera djupare och 
dokumentera eventuella tillämpningar av metoder, både när det gäller det enskilda 
barnet men även allmänna anpassningar för hela barngruppen. Något som ytterligare 
kan vara brist på i förskolans verksamhet och svårigheter för utvecklingsarbetet kan 
vara bristfällig handledning och generell brist på kompetensutveckling i 
verksamheten. Brist på kompetensutveckling medför att förskollärarna saknar ett 
gemensamt språkbruk för att kunna beskriva hur, vad och varför de bemöter en 
barngrupp som de gör. Till följd av undermålig kompetensutveckling försvinner 
enligt Sandberg & Norling (2009) möjligheten att beskriva, både skriftligt och 
muntligt vad förskollärare gör i förskolan, vilket gör att det blir en ”tyst” kunskap. 
Den ”tysta” kunskapen begränsar följaktligen förskollärarnas förmåga att kritisera 
och öppet lyfta fram kunnandet som finns inom förskolläraryrket. 

3. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt metodval. Vilken datainsamlingsmetod vi använde 
oss av och varför, urvalet, avgränsningar och dess syfte och vilka forskningsetiska 
principer vi beaktat i vår studie. Vi redogör även för genomförandet av hur data 
samlades in samt hur den planerades och slutligen hur den analyserats.  Avslutningsvis 
diskuterar vi valet av vår metod. 
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3.1 Datainsamlingsmetod 
I den här studien valde vi att samla in empiri med stöd av en enkätundersökning med 
fokus på kvalitativa data. Med kvalitativa data menar Christoffersen & Johannessen 
(2017) att samla in så mycket information som möjligt från ett limiterat antal 
respondenter. I en webbaserat enkätstudie tillfrågade vi förskollärare om deras egen 
uppskattning av kunskap och kompetens i relation till specialpedagogiska insatser i 
förskolan. I första steget funderade vi över syftet på vårt arbete och kopplade syfte 
och frågeställningar till hur vi kunde formulera enkätfrågorna. I steg två skapade vi 
enkätfrågor som är kopplade till examensarbetets forskningsfrågor. Vi begränsade 
antalet frågor till åtta i enkäten då Ejlertsson (2014) lyfter vikten av att göra en enkät 
kort med precisa frågor. Fem (fråga 1,2,4,5 och 6) enkätfrågor berör ämnet om 
förskollärares egen kompetens i relation till specialpedagogiska insatser samt 
förmågan att möta alla barn i verksamheten. Fyra frågor (fråga 1,5,6 och 8) rör 
specialpedagogiska insatser i förskolan. Tre frågor (fråga 1,3 och 7) handlar om vad 
förskollärare ges för möjlighet till kompetensutveckling. 
Enkäten föregicks av en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var i första hand för 
revidering och utveckling men framförallt för att säkerställa att svaren på frågorna 
gav möjlighet till ett tillräckligt bra underlag. Pilotstudien genomfördes under cirka 
en vecka med tio svaranden, alla med koppling till förskolans verksamhet. De som 
svarade återkom med feedback på frågeställningarna, eventuella felskrivningar/ 
stavningar, konstruktiv kritik samt positiv återkoppling. Feedbacken handlade om att 
göra enkätfrågorna mer lättförstådda, stavfel i inledande text samt öppna upp för fler 
alternativ på en fråga. Detta för att ta bort känslan att en kan svara “fel”. Med hjälp av 
feedbacken formulerade vi om de frågor som ansågs vara svårförståeliga och rättade 
till stavfel. Den slutgiltiga enkäten reviderades efter pilotstudien och skickades ut 
tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 2) via mejl till berörda rektorer. Vi 
skickade ut enkäten till berörda rektorer på de olika förskolorna som i sin tur fick 
dela dessa vidare till sina medarbetare via mail. Urvalsmetoden arbetades fram 
parallellt med pilotstudien. Urvalet framgår mer ingående under “Urval”. 

3.2 Planering och genomförande 
Förberedelse, enkätfrågor och sammanställning har skett stegvis i enlighet med 
Ejlertsson (2014). Författaren belyser svagheter i öppna svar då andelen svar 
generellt är låga. Våra enkätfrågor med öppna svar, där frågan ställs på ett sådant sätt 
att svarande själv skriver i ett svar utifrån sina erfarenheter och uppskattat 
självkompetens, har dock fullskalig täckning. Författaren påpekar att öppna frågor, 
om dessa besvaras skapas ett mer noggrant och djupare svar. Vidare menar 
författaren att bakgrundslitteratur med fördel kan skrivas parallellt med syfte och 
frågeställningar för att så småningom få ett så förfinat syfte som möjligt. Vi har dock 
valt att hålla frågeställningarna intakta från steg ett för att inte riskera att studiens 
riktning ska ändras. För att nå ut till så många som möjligt skapade vi ett informativt 
och motiverade missivbrev (se bilaga 2) som vi via mailkorrespondens skickade ut till 
sju förskolerektorer i närområdet. Inom en vecka hade vi återfått positiv respons, 
enkäten hade nått samtliga behöriga förskollärare. Enkäten låg ute till förfogande i 
knappt 3 veckor. Innan vi stängde enkäten för svar tackade vi de medverkande 
respondenterna för deras medverkan genom rektorerna och stängde enkäten för 
ytterligare svar. 

3.3 Urval 
Urvalet av förskollärare i den här studien är så kallat kriteriebaserat (Christoffersen & 
Johannessen, 2017), vilket innebär att enkäten vänder sig till behöriga förskollärare 
som utifrån sin kompetens och i relation till sitt uppdrag kan förväntas kunna 
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besvara enkätens frågor. Ett arbetslag har ett gemensamt ansvar (Skolverket, 2018) 
men vi menar att yrkesgruppen förskollärare till skillnad från andra yrkesgrupper i 
förskolan har både ett övergripande och specifikt ansvar för det pedagogiska 
innehållet. Enkäten är som tidigare nämnts avgränsad till förskollärare vid ett antal 
utvalda förskolor i fyra olika kommuner i norra Sverige. Johansson & Svedner (2010) 
menar att det inte finns en uttalad siffra för hur många respondenter som behövs vid 
en enkätundersökning för att ett arbete ska klassas som bra eller godtagbart, det 
handlar snarare om hur frågeställningar är formulerad i arbetets början samt hur 
tydligt utformad enkäten är. Vårt mål var att få in trettio svaranden och sammanlagt 
fick vi in tjugotvå svar. Svarsfrekvensen utifrån vår målsättning 30 svaranden var 
således 73 procent. Bortfallet var ca 27 procent. 
Andra faktorer som påverkade vårt urval utifrån våra frågeställningar handlade om 
möjligheten att nå ut, tid för insamling samt ur miljöperspektiv. Via en enkät kan 
svaranden välja att besvara enkäten när som helst på dygnet samt att tiden för att 
svara ligger runt 5–8 minuter, vilket inte inkräktar i så stor utsträckning på arbetstid, 
rast eller ledig tid. Det vill säga, om det svarande har för avsikt att fylla i sina svar 
utanför arbetstid. Ur miljösynpunkt skapar vi med en webbaserad enkät bra 
förutsättning för minskade koldioxidutsläpp samt besparing av papper. Vi valde att 
inte samla in data som kön, ålder eller antalet arbetade år då varken styrdokument 
eller kompetens ställer krav på den typen av data. Vi tar stöd hos Ejlertsson (2014) 
som hänvisar till att bortval av sådana frågor skapar ytterligare förutsättning för 
anonymitet, samt effektiviserat resultat som helhet då dessa faktorer inte påverkar 
bortfallet i relation till resultatet. 

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Ejlertsson (2014) lyfter fram i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) fyra 
forskningsetiska krav som vi i examensarbetet tagit i beaktning för att kunna 
säkerställa studiens kvalitet: 
 

-Informationskravet 
-Samtyckeskravet 
-Konfidentialitetskravet 
-Nyttjandekravet 
 

Informationskravet innebär enligt Ejlertsson (2014) att de som deltar i studien ska 
informeras om syftet med studien, innehållet i enkäten och att det är frivilligt att 
delta samt att en får avbryta sin medverkan när som. Vi började med att 
vidarebefordra ett missivbrev (bilaga 2) till berörda förskolerektorer inom 
Västerbottens län där de informerades om syftet med vår studie och innehåll i enkät 
tillsammans med en uppmaning om att deras anställda gärna fick delta. Samtidigt 
skickade vi ut en länk med vår enkät som förskolerektorer delade med sina anställda. 
Inför detta så formulerade vi ytterligare ett missivbrev (bilaga 3) till deltagande 
förskollärare som innehöll samma information som utgick till rektorer. Utöver 
informationen som gick ut till rektorer så meddelades det om möjligheten att avbryta 
sin medverkan om så önskas när som under tiden de svarar på enkäten. 
Samtyckeskravet innefattar att de medverkande ska ge samtycke till att delta. De 
medverkande i vår enkätstudie gav sitt samtycke till att delta i samband med att de 
svarade på denna webbaserade enkät. Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska 
gå att identifiera vilka som deltar i studien av obehöriga. I och med att vi valt att göra 
en webbaserad enkät så går det inte att identifiera medverkande. Med det sagt så går 
det inte av enkätsvaren att utläsa vem eller vilka som deltagit i studien. Det sista 
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kravet enligt Ejlertsson (2014) rör insamlade uppgifter, nyttjandekravet. Med detta 
menas att de uppgifter som vi samlar in i samband med denna studie enbart används 
för det avsedda ändamålet. 

3.5 Analysmetod  
I plattformen som vi skapade enkäten i erbjöds en sammanställning av svaren vi fått 
in, vilket gjorde att vi kunde bearbeta den data vi samlat in på ett effektivt sätt i 
relation till vår bakgrund, vilket Ejlertsson (2014) betonar som hjälpligt. Efter att vi 
sammanställt all data valde vi i enlighet med Johansson & Svedner (2010) att i 
förhållande till vår bakgrund och svarsinnehåll plocka ut det som sticker ut. Vi gjorde 
detta genom att läsa igenom alla insamlade svar flertalet gånger och sorterade 
innehållet i olika kategorier. Kategorisering av det insamlade materialet en bra 
bakgrund att utgå ifrån i relation till de frågor som vi hade för avsikt att besvara med 
enkäten. Här ingick det även att sammanfatta och sortera eventuella skillnader och 
likheter i de öppna svaren. Den här typ av analys benämns även som gruppering av 
uppfattning. Vi har avslutningsvis i enlighet med Johansson & Svedner (2010) genom 
vår analys plockat ut de nyckelord som förtydligar studiens innehåll inledningsvis i 
vårt examensarbete.  

3.6 Metoddiskussion 
Genom att använda enkät som metod upplevde vi en rad fördelar. Framförallt så 
kunde vi nå ut till en begränsad mängd förskollärare. Att framställa en enkät på 
internet, ett webbaserat enkätunderlag var relativt enkelt att både skapa samt 
revidera löpande. Den färdiga enkäten länkades med enkelhet in i vårt missivbrev och 
skapade förutsättning för rektorerna att i sin tur nå ut till sina anställda förskollärare 
med rätt länk. Vi hade för avsikt att nå trettio svaranden, vår faktiska siffra stannade 
på tjugotvå svaranden. I anslutning till avstängning av enkäten erhöll vi ett 
meddelande från en av de tillfrågade rektorerna, som hade en högre andel 
förskollärare under sig, vilket beskrev hög frånvaro av förskollärare under perioden 
vår enkät låg ute till förfogande. Vidare anser vi att vi kom relativt nära vårt mål och 
att även om enkäten gick att svara på utanför arbetstid fanns inte den möjligheten 
hos de respondenter enkäten nått ut till. Vi anser att frågorna är utformade på det 
sättet att validiteten är tillräckligt hög för vi ska kunna peka på mönster och dra 
övergripande slutsatser av enkätstudien i vår studie (Ejlertsson, 2014). Med validitet 
menas frågans kapacitet att mäta det som den är tänkt att mäta. I enlighet med 
Ejlertsson påminner vi om att det inte är specifika frågor som valideras utan det är 
frågorna i samband med syftet för enkäten som valideras. 

3.7 Fördelning av arbete 
För genomförandet av examensarbetet har vi arbetat i ett ‘Google drive’-dokument 
där båda kunnat arbeta samtidigt och komma med konstruktiv kritik till den andra. 
Vi tog fram syftet med studien och dess frågeställning tillsammans. Vi skapade en 
litteraturlista där var och en la in relevant litteratur som båda tog del av, både från 
vetenskapliga artiklar och böcker. Arbetet har skett tillsammans, fysiskt, men även på 
skilda håll. Dialogen oss emellan har under arbetets gång var kontinuerlig. Resultatet 
från enkäterna bearbetades tillsammans och vi diskuterade fram hur vi ville 
framställa det slutgiltiga resultatet i vårt arbete. Pararbete anser vi ha mest fördelar. 
Främst har det inneburit att vi har kunnat lyfta varandra när det behövts under 
arbetets gång, tryggheten att arbeta tillsammans med någon man känner väl samt att 
vi har olika styrkor och svagheter som vi tagit tillvara på. Ytterligare en fördel är de 
diskussioner vi fört oss emellan då vi har olika erfarenheter, både yrkesmässigt men 
även privat.  
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4. Resultat 
Med detta examensarbete ville vi undersöka hur förskollärares kompetenser inom det 
specialpedagogiska området, som ska gälla enligt läroplanen, stämmer överens med 
förskollärares egna uppfattningar om sina förutsättningar när det gäller att kunna ge 
stöd och stimulans till alla barn i förskolan. I resultatdelen redogör vi för hur 
enkätfrågorna besvarades. Vi har vidare valt att förtydliga resultatet med diagram och 
citat. Citaten är direkt tagna ur respondenternas svar och därmed ej justerade. 
Enkätfrågorna finns i bilaga 1. 

4.1 1.Specialpedagogik som begrepp i förskolan enligt respondenterna 
(Sluten fråga)  
Respondenterna gavs möjlighet att svara på fyra olika alternativ under första frågan i 
enkäten. Nittiofem procent angav att specialpedagogik som begrepp handlar om att 
möta och anpassa undervisningen för barn som på olika sätt uppvisar svårigheter i 
vardagen oavsett funktionsvariation eller inte. Fem procent svarade att 
specialpedagogik som begrepp handlar om att möta och anpassa undervisningen för 
barn med uttalad eller misstänkt funktionsvariation. Ingen av respondenterna 
svarade att specialpedagogik handlar om att möta och anpassa för barn med tydligt 
avvikande beteende eller att ansvaret i praktiken riktat mot barn i behov av särskilt 
stöd är specialpedagogens. Resultat visas i figur 1. 

  
 

Figur 1: Förskollärares bedömning om vad specialpedagogik i förskolan kan 
innebära. 
 

4.2 2.Förskollärare om sin kunskap och kompetens för att kunna 
tillgodose alla barns behov (Öppen fråga) 
Vi önskade att respondenterna beskrev utifrån sin nuvarande kunskap och 
kompetens hur dessa bidrar till pedagogisk planering. 

Erfarenhet 
Den faktor som väger tyngst hos respondenterna beskrivs genom begreppet 
erfarenhet. Erfarenhet anses bidra till att identifiera barns svårigheter i ett tidigt 
skede, ge barnen rätt förutsättningar i praktiken och anpassa miljön utifrån barns 
behov. Med många år i yrket beskriver en respondent att erfarenheten bidrar på 
följande sätt: Jag tycker att jag brukar vara ganska bra på att analysera 
situationer och kunna se saker ur olika perspektiv, detta gör att jag brukar vara en 
problemlösare i många situationer. En annan respondent menar att erfarenhet visar 
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sig: Genom att ha jobbat många år inom yrket, ser jag ganska tydligt vilka olika 
behov barnen har. Respondenterna menar att antal år i yrket och mötet med olika 
barn bidrar i större utsträckning till att urskilja och identifiera behov och “ögon” som 
ser än hos dem som arbetat färre antal år inom yrket. Erfarenheten av yrket i 
kombination med utbildning anses generellt av respondenterna som positivt för att 
kunna tillgodose alla barns behov 

Kunskap och utbildning 

Förskollärarutbildningen lyfts som en fördel samt en bidragande bakomliggande 
kompetens i relation till att planera verksamheten. Min kompetens är min erfarenhet 
från studier, föräldraskap och arbetslivserfarenhet. En annan respondent beskriver: 
Dels min förskollärarutbildning men också beprövad erfarenhet. Respondenterna 
betonar tecken som stöd, teckenspråk och bildstöd som viktiga kunskaper i relation 
till en bra planering. Andra områden som anses värdefulla enligt resultatet är att i 
planering inneha kunskap om samt förmåga till struktur, utformande av miljö, 
samspel och dialog samt ett bra förhållningssätt och bemötande. Ytterligare faktorer 
av betydelse är att observera, utvärdera och reflektera för barns möjligheter till en 
stimulerande lärmiljö. En respondent menar att: Planera, leda och analysera jobbet i 
förskolan, är färdigheter i kombination av förskollärarutbildningen och erfarenhet i 
förskolan. En gemensam faktor och ett mål som värderas högt av respondenterna är 
barns möjlighet till utvecklas. Utbildning och kompetensutveckling sker under olika 
förutsättningar, såsom inplanerade föreläsningar eller under befintlig planeringstid. 
En respondent anser avslutningsvis att tiden för att tillgodose sig litteratur och 
forskning under planeringstid är obefintligt.  

Samsyn 

En stor del av respondenterna menar att kollegiala samtal, samsyn och samarbete i 
arbetslaget är en viktig del i en fungerande planering, samt att i planeringen ta 
tillvara på allas erfarenheter oavsett hur dessa ser ut.  Med kunskap och erfarenhet 
så gör vi i arbetslaget en bedömning om vad vi tror kan hjälpa barnet i ett första 
skede. Ungefär hälften av respondenterna nämner fördelarna och lyfter nyttan med 
en bra kommunikation inom arbetslaget och en beskriver följande: Vi diskuterar 
barnen kontinuerligt i arbetslaget och om vi behöver anpassa på något speciellt sätt 
för att det ska gynna barnet. En annan respondent skriver: I arbetslaget gör vi en 
gemensam bedömning om vad vi tror kan hjälpa ett barn i ett första skede. En 
tredje respondent synliggör på liknande sätt kommunikationens vinster och skriver: 
Prata med kollegor utifrån egna erfarenheter och diskuterar hur man ska jobba 
vidare. Reflektion angående vårdnadshavares inflytande i relation till planering är 
ytterst svagt beskriven, en mening lyfter tankar om att vara eniga i barnets behov: 
Och är det något barn som man ser har svårigheter i olika situationer får man ha 
samtal med föräldrar så att man är på samma “bana”. 

Barngruppens storlek i relation till kunskap och kompetens 

Barngruppens storlek lyfts som en utmaning och en del av respondenterna menar att 
planeringen ibland bör ske för hela gruppen, ibland för det enskilda barnet. En annan 
del av respondenterna menar att planeringen alltid ska ske mot hela gruppen barn. Vi 
jobbar mot att utveckla alla barn tillsammans, vi jobbar inte mot det enskilda 
barnet om vi inte fått direktiv från andra enheter.  Respondenterna är i stort sett 
överens i beskrivningen av fördelar med att dela in barnen i mindre grupper under 
dagen, vilket bidrar till struktur och synliggörande av alla barn. Strukturen över 
dagen, miljön, indelningen av barngruppen i små grupper är jätteviktig för att alla 
barn ska synliggöras. En respondent menar att det inte bara handlar om mindre 
grupper med färre barn i varje och skriver: Vi tillsammans har noggrant delat in 
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barnen i fasta grupper, detta utifrån vart vi ser att dom befinner sig men även 
utifrån hur vi ser att dessa barn gynnar varandra. Det framkommer ytterligare 
fördelar med att dela upp barnen och dessa beskrivs: Det är då lättare att anpassa 
för enskilda barn och för att hinna möta dem på deras nivå. Vidare svar beskrivs av 
en respondent: Och tillsammans jobba för att barnet ska lyckas i det den gör och få 
de verktyg den behöver. Någon menar dock att oavsett kompetens kring barn med 
funktionsvariationer och god planering är det svårt att tillgodose alla barns behov och 
svarar: man ofta är själv med barnen. 

Svårigheter/Hinder 

Majoriteten av respondenterna menar att det finns möjlighet att vända sig till 
exempelvis specialpedagog då den befintliga kunskapen och kompetensen brister. 
Dock belyses svårigheter i att få stöd och råd “inom rimlig tid”. Respondenterna 
belyser uppdraget som utmanande: Vi gör så gott vi kan med de resurser vi har, men 
kraven bör sänkas, och menar: men att tillgodose alla barns behov på min 
arbetsplats är ett omöjligt uppdrag. Anledningen till den här typ av känslor grundar 
sig åsikter som: resurserna är inte anpassade efter kraven och: hur man än 
planerar så är det omöjligt att kunna ge dessa barn rätt förutsättningar när det är 
så stora barngrupper.  
 

4.3 3.Hur förskollärare upplevs erhålla relevant kompetensutveckling 
(Delvis öppen fråga) 
Över hälften av de tillfrågade förskollärarna, femtiofem procent anser att de delvis 
ges möjlighet till kompetensutveckling. Anledningar till detta är bland annat att det 
saknas erbjudande om kompetensutveckling inom barns specifika egenskaper. En 
annan anledning handlar om ekonomiska förutsättningar där det inte ges möjlighet 
att delta i utbildningsdagar eller föreläsningar som är av intresse. Få av 
respondenterna menar att kompetensutveckling är en möjlighet och att det alltid 
finns utrymme att lära. En annan Ungefär hälften menar att tid och möjlighet är 
återkommande faktorer som påverkar deltagande i utbildning. Det framkommer en 
problematisering kring kompetensutveckling där en respondent ställer inhämtat 
kunskap mot hur kunskapen speglar sig i praktiken, respondenten menar att det i 
slutändan alltid handlar om att vara en närvarande pedagog. Tjugosju procent är 
nöjda med sina möjligheter till kompetensutveckling och motiverar bland annat med 
att beskriva enligt följande: Ja, vi får det vi behöver, antingen via specialpedagog 
eller föreläsningar/kurser samt: Behöver vi extra kunskap tar vi kontakt med 
specialpedagog, talpedagog etc. Fjorton procent anser att de inte får någon 
kompetensutveckling tillgodosedd. Respondenterna är eniga i att de får för få 
erbjudande om utbildning och hänvisar till att det är på eget ansvar att tillgodose 
sig information i forskning och artiklar som en del av ny kunskapsinhämtning. Ett 
hinder i relation till det egna ansvaret beskrivs: 1 timmes enskild planering räcker 
inte ens till att planera verksamheten på ett bra sätt, än mindre till 
kompetenshöjning också. Slutligen har fem procent valt att varken svara ja, delvis 
eller nej och lämnar frågan med motiveringen: Har eget intresse att läsa litteratur 
inom området, har gått teckenspråkskurs gnm arbetet. Resultat visas i figur 2. 
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Figur 2: Beskriver förskollärares möjligheter till kompetensutveckling 
 

4.4 4.Synliggörande av utmaningar i praktiken som finns för att 
tillgodose alla barns behov (Sluten fråga) 
Fråga fyra var en flervalsfråga där sammantaget åttiosju procent svarat att 
barngruppens storlek är främst bidragande för att inte kunna tillgodose alla barns 
behov. Sammantaget med alla flervalsfrågor landar den siffran på fyrtionio procent. 
På andra plats anser förskollärare att bidragande orsak handlar om låg personaltäthet 
och hög frånvaro i arbetsgruppen. De fyra alternativen med färre val redovisas i 
ordning, åtta procent anser att samsyn i relation till specialpedagogiska insatser är 
orsaker till att barns behov inte alltid kan tillgodoses. Fem procent anser att bristande 
kommunikation med rektor eller ledning försvårar. Tre procent vardera anser att 
kompetens inom kommunikation med vårdnadshavare skapar svårigheter samt att 
barns lärmiljö är undermålig på grund av kompetens, och därför bidrar till 
utmaningar att tillgodose alla barns behov. Resultat synliggörs i figur 3.  

 
 

Figur 3: Förskollärares spridning i svaren rörande utmaningar i praktiken för att 
tillgodose alla barns behov. 
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4.5 5.En avspegling på samsyn och förhållningssätt bland förskollärare i 
studien (Öppen fråga) 

Samsyn 

En god samsyn hos förskollärare i relation till specialpedagogiska insatser skildras 
bland annat som att arbetslaget har en bra samsyn rörande barngruppen och dess 
behov. Diskussion inom personalen sker för att ta fram olika alternativ och lösningar: 
vi har samma mål och då brukar det mesta lösa sig. Vidare lyfts en del olika förslag 
på vad god samsyn innebär, såsom dagliga reflektioner, flexibelt förhållningssätt, 
igenkännande struktur samt rak och tydlig kommunikation. Något som flertalet 
respondenter menar som positivt är att arbetet med tecken som stöd och bildstöd 
gynnar barn i behov av särskilt stöd. Ett annat sätt att beskriva en god samsyn är 
genom att arbetslaget tillsammans försöker se eventuella svårigheter som barnen kan 
ha och i vilka situationer det kan uppstå. På så sätt kan de anpassa verksamheten 
efter behov som finns.  
 

Bristande samsyn och förhållningssätt bland förskollärare i relation till 
specialpedagogiska insatser beskrivs enligt en stor del av respondenterna som att 
synen inte är densamma hos alla på avdelningen och att arbetet med barn i behov av 
stöd ska göras av “någon annan”. Vidare beskrivs även att synen på när hjälp ska tas 
utifrån skiftar samt att kompetensen varierar och att det finns få med pedagogisk 
utbildning som hjälper till att stötta barnet som är i behov i barngruppen. En 
respondent lyfter fram nackdelen med att vara ensam förskollärare på avdelningen 
och svarar: Eftersom jag är ensam förskollärare på min avdelning så försvinner 
mycket av vårt “yrkesspråk” och vi delar inte alla gånger den syn som finns inom 
forskning. Ytterligare beskrivning av en bristande samsyn framställs enligt en 
respondent som att det kan uppstå hinder i vissa perioder på grund av mycket 
sjukdom i arbetslaget och svårigheter med vikarieanskaffning. 

Stöd från specialpedagog 
Förskollärares tankar om stödet från specialpedagog framhävs som varierande av 
respondenterna. En del anser att stödet från specialpedagog samt logoped är gott och 
“en högra hand” i diverse dilemman och svårigheter. En respondent understryker 
elevhälsoteamets roll och ger svaret: Upplever inte direkt hinder, upplever att det 
förekommer goda dialoger och att gemensamma elevhälsoteamet är ett bra 
bollplank. En annan del av respondenterna menar att specialpedagogen inom 
kommunen kan ha ett stort upptagningsområde och att det brister när det kommer 
till tid för återkoppling och vidare feedback för arbetet i barngruppen. En respondent 
förtydligar detta genom svaret: Att det tar lång tid när vi kontaktat spec. pedagog 
[…] tiden och träffarna efteråt, ex. hur vi ska jobba vidare… 

Barngruppens storlek som hinder 

Det största hindret enligt respondenterna inom specialpedagogiska insatser i 
förskolan handlar om barngruppens storlek. Detta beskrivs av en respondent enligt 
följande:  
 

Men eftersom verkligheten ser ut som den gör med alltför få vuxna och stora barngrupper så 
hinner man inte med…… det är så många barn som faller mellan stolarna trots att vi i 
arbetslaget alltid tänker på barnens bästa…. men vi mäktar inte alltid med pga. tidsbrist och 
för stora barngrupper där det oftast finns flera med särskilda behov. 
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4.6 6.När anser förskollärare att en fysisk person är lämplig som resurs i 
förskolan (Sluten fråga) 
Respondenterna i vår studie svarade till sextiofem procent att förskolans befintliga 
insatser och pedagogik ska prövas till den gräns att den inte håller längre i relation till 
barns behov innan en fysisk person anställs som resurs i förskolan. Sexton procent 
anser att resurspersoner endast ska anställas i samråd med andra insatser, 
exempelvis på inrådan av specialpedagog. Tio procent ansåg att det är lämpligt med 
en resursperson om barn är utåtagerande eller utgör en fara för sig själv och andra. 
Om barn har eller får en diagnos anser sex procent av respondenterna att en fysisk 
person behövs i förskolan. Tre procent menar att vårdnadshavare har en talan i 
frågan och menar att om de anser att barnen inte får sina behov tillgodosedda ska en 
fysisk person tas in i arbetslaget. Resultatet visas i figur 4. 

  
Figur 4: Förskollärares syn på när en resurs i form av fysisk person anses lämplig. 
 

4.7 7.De tillfrågade förskollärares strävan att utveckla sig själva (Sluten 
fråga) 
Angående respondenternas strävan och önskan i sin personliga kompetensutveckling 
svarade tjugo procent att de önskar ökad kunskap i lågaffektivt bemötande. Tätt följer 
nitton procent som anger att de vill öka sina kunskaper rörande barn med NPF, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sjutton procent önskar utveckla förståelse 
för olika verktyg och förutsättningar för att anpassa verksamheten för alla barn. Det 
finns även intresse hos fjorton procent att öka kunskap som bidrar till att identifiera 
möjlig språkstörning i god tid. Intresset för att öka kunskaper om barn med fysiska 
funktionshinder och barn med syn och/eller hörselnedsättning är åtta procent. 
Slutligen motiverar tre procent sin strävan i ökad kompetens med som exempelvis 
följande citat: Vi har nyss haft utbildning med lågaffektivt bemötande. Ytterligare 
förklaring lyder: Finns alltid mer att lära och ju mer man lär sig desto mindre 
förstår man att man vet ;). Resultat redovisas i figur 5.  
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Figur 5: Förskollärares strävan mot kompetens-utvecklingsområde.  
 

4.8 8.Förskollärare beskriver hur de bidrar till att göra deras förskola till 
en bra mötesplats för alla barn. (Öppen fråga) 

Hur kunskap och kompetens bidrar till en god mötesplats 

Förmågor som rör den egna kompetensen lyfts fram i respondenternas svar på flera 
tydliga sätt: Förmåga att vara öppen för allas olikheter och försöka se det positiva 
och utvecklingsbara.  Att känna till barnets behov och förmågor beskrivs av många 
respondenter, en beskrivning följer: Det är bra med god kännedom om varje enskilt 
barns behov och förmågor. En annan beskrivning: Förmåga att se det kompetenta 
barnet utifrån sina individuella behov och förmågor. En tredje beskriver: Se och 
identifiera barn som är otrygga och/eller behöver lite extra anpassning. 
Respondenterna är i stort överens om vinster som hämtas ur ett samarbete och lyfter 
hur deras egen kompetens inom olika områden bidrar till en gemensam 
kunskapsbank inom arbetslaget: Att bidra med min kompetens och erfarenhet kring 
barn i behov av särskilt stöd. Det fanns även respondenter som menar att ett 
ledarskap är önskvärt och beskrivs: Jag har ett tydligt ledarskap där mina 
kunskaper och erfarenhet tas tillvara. Förmåga att agera påpekas som en 
förutsättning för barns möjligheter att mötas på en förskola för alla: Våga agera! 
Och: Att agera när det brister och ta det vidare i arbetslag och ledning. Ett annat 
perspektiv som stärker agerandet i frågan kan tolkas: Jag ser till att lyfta de 
farhågor och frågor som är viktiga för barnet. Avslutningsvis delar respondenterna 
med sig av reflektion och utvärdering som en del i utveckling: Vi utvärderar arbetet i 
barngruppen månadsvis för att kunna se behov av förändring. 

Förskolans miljö, fysisk som psykisk 
Miljöns betydelse för att skapa goda förutsättningar lyfts som en naturlig del i arbetet 
mot alla barn: Att skapa en föränderlig miljö med stimulerande material i syfte att 
lära och utforska i samspel med andras likheter och olikheter. Majoriteten av 
respondenterna belyser barns intresse som en utgångspunkt i skapandet av en väl 
fungerande miljö: Vi försöker att tillsammans med barnen skapa en miljö som är 
anpassad och utformad utifrån barnens behov och intresse. Barns möjligheter till 
stimulans och utmaning beskrivs som två av utgångspunkterna i skapandet av 
miljöerna. Vikten av att ta tillvara på barns intressen och nyfikenhet är två andra 
tyngdpunkter i miljöns utformning, men även sinnen och barns kunskaper är faktorer 
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som tas hänsyn till. Observation är en metod som drygt hälften av respondenterna 
menar gynna miljöns utformning: Skapar tillsammans med mina kollegor en inne 
och utemiljö som är stimulerande för barnen utifrån vad vi observerat.  Inne och 
utemiljön lyfts som positiva förändringsområden i relation till en god mötesplats, 
däremot diskuteras inte skilda förhållningssätt i någon vid utsträckning, en 
respondent menar att en anpassad miljö inte alltid bör följas av gemensamma regler: 
Vissa regler behöver inte alltid gälla alla barn.  
 

Svårigheter som lyfts i relation till en god miljö är bland annat barngruppens storlek: 
Utifrån storleken på barngrupperna så är det svårt att säga att verksamheten är 
anpassad för alla. På ett annat sätt beskrivs barngruppens storlek: Vi försöker men 
med dess stora grupper är det svårt att möta varje individ där dom befinner sig. På 
ett tredje sätt: Jag försöker verkligen se varje enskilt barn och vilka förutsättningar 
och behov barnet har men det är inte alltid så lätt med stora barngrupper. 

Goda relationer 

Relationer lyfts som en faktor som bör gynna barns utveckling och samspel samt som 
gott samarbete alla riktningar: Det viktigaste är att jag skapar goda relationer till 
både barn och vårdnadshavare, detta för att skapa trygghet och förtroende. Det 
beskrivs tryggt få vara en del av ett sammanhang: Ingå i ett sammanhang där 
barnhälsoråd och förskolan tar upp och reflekterar kring förskolans olika individer 
och grupper. Respondenterna menar också att goda relationer till vårdnadshavare är 
en förutsättning för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa 
sätt samt utvecklas: Att ha en god föräldrakontakt som bygger på tillit och trygghet 
där det “svåra samtalet” utifrån vår profession blir en utveckling för barnet. På ett 
annat sätt beskrivs vikten av en god relation till vårdnadshavare som följande: Att se 
till att föräldrar är delaktiga och ha en dialog med dem kring det som sker, både 
positivt och negativt, för att stödja barnet i dess fortsatta utveckling. 
Respondenterna lyfter även vikten av goda relationer inom barngruppen och detta 
beskrivs dels: En stor del av tiden ägnar vi år att hjälpa barnen i deras 
kompisrelationer, fortsättningsvis: hur barnen är mot varandra, vara en bra vän, 
hjälpa till, samarbeta och hitta lekkoder. Ett annat perspektiv som framgår är 
relationen mellan barn och förskollärare: Jag tycker att det är viktigt att alla barn 
bemöts av en vilja att på bästa sätt tillgodose deras behov. 
 

Styrkor med att vara ett arbetslag 
Vi-känslan är en faktor som värderas högt och beskrivs bland annat: Ingå i ett 
sammanhang där förskolans pedagoger ser alla barn och menar att vår vi-känsla 
är av största vikt. Respondenterna trycker på vikten av att det är ett arbetslags 
gemensamma ansvar att skapa goda förutsättningar för att förskolan ska vara en bra 
mötesplats: En mötesplats för alla barn är något som vi försöker skapa tillsammans 
som ett arbetslag, vi vill att barnen är trygga, blir sedda och hörda. Sammantaget 
synliggörs styrkor som skapar förutsättningar för olika utveckling bland annat: 
lyhördhet, positivitet till förändring, flexibilitet och förmåga att hålla en dialog med 
kollegor om innehåll i förskolans praktik. Barnsyn och förmåga att handla utifrån den 
är något som omnämns upprepat och en gemensam syn är önskvärd: Vi vill att 
barnen ska utvecklas och lära sig i både det sociala och praktiska, vidare: Vi har 
samma barnsyn [...] försöker vid varje kvällsplanering prata kring barnen, om det 
är något särskilt och vad vi bör göra för att förenkla vardagen osv.   
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Samtal som nyckel beskriver på olika sätt faktorer som rör ett fungerande arbetslag: 
Att våga prata i arbetslagen är A och O. Vidare beskrivs samtal: 
 

Vi bidrar med en god mötesplats för att vi är ett arbetslag som alltid diskuterar och försöker 
hitta lösningar både i praktiken och vilka metoder som vi kan använda för att nå ett resultat.  

 

Andra samtal som ses som viktiga beskrivs i undervisningen, vilken sker mellan 
förskollärare och barn under möten, samlingar och språkstunder och att det 
fördelaktigt används någon form av tecken- eller bildstöd där. Tecken- och bildstöd 
anses generellt vara bra för alla barn under hela eller delar av dagen. Det 
framkommer att tecken- och bildstöd används tillsammans med den fysiska miljön 
som barnen möts av på förskolan.  
 

Ansvaret i att dela med sig av kunskaper inom arbetslaget lyfts på olika sätt och ett 
sätt beskrivs enligt följande: Jag ser till att dela relevant forskning och olika 
relevanta artiklar på hela arbetsplatsen.  

5. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av hur resultatet av enkätfrågorna relaterar till 
tidigare forskning och styrdokument. Analysen presenteras i tre delar, med 
utgångspunkt från enkätens åtta frågor. Avsnitt 5.1 avser behandla forskningsfråga 1. 
Forskningsfråga 2 besvaras under avsnitt 5.2 och slutligen presenteras analysen av 
forskningsfråga 3 under avsnitt 5.3. 
 

5.1 Hur uppfattar förskollärare att deras egna kunskaper och 
kompetenser inom området specialpedagogik kan vara till hjälp i en 
barngrupp med olika behov? 
I resultatdelen framkommer det att flertalet respondenter lyfter erfarenhet som en 
fördel för att tillgodose alla barns behov. Erfarenheten beskrivs främst att med hjälp 
av speciella ”ögon” i ett tidigt skede kunna urskilja och identifiera eventuella behov i 
barngruppen. Simonsson (2016) belyser likt Bruce m.fl. (2016) och problematisera 
”den specialpedagogiska blicken”, vilken kopplar kompetens i relation till att 
synliggöra enskilda behov hos barnet i fråga. Förskollärare förväntas även enligt 
författarna besitta en kompetens som innefattar att se och lyssna in varje enskilt 
barn, dock är detta en svårighet hos respondenterna som motiveras med 
barngruppens storlek. I relation till respondenternas bedömning att barngruppens 
storlek är ett hinder för specialpedagogiska insatser ska fungera betonar Skolverket 
(2016) och Williams m.fl. (2018) att förskollärares kompetens är avgörande för hur 
avgörande och påverkar förskolans kvalité, oavsett storleken på barngruppen. En 
respondent lyfter dock problematiken med att vara ensam förskollärare på 
avdelningen, vilket påverkar arbetsplatsens yrkesspråk. Skolverket (2014) anser i den 
frågan att om det är färre antalet utbildade pedagoger på arbetsplatsen så bör antalet 
barn i gruppen också vara färre.  
Kollegiala samtal och fördelen med att ha en god samsyn och gott samarbete i 
arbetslaget berättas i resultatet av respondenterna som fördelaktigt. Aspekten av 
detta kan genom Lutz (2013) framställas genom att varje pedagogs erfarenhet bör 
användas som en resurs i arbetslaget, då ett arbetslag kan besitta olika kompetenser 
som kan behövas för att tillgodose en bra praktik. Skolverket (2014) förtydligar att 
om en gemensam attityd och samsyn existerar i verksamheten så påverkas kvalitén 
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till det positiva. Vidare trycker Skolverket (2018) att arbetslaget har en gemensam 
uppgift som innebär att alla barn ska få den stimulans och ledning som behövs. 
Sammanfattningsvis menar Lutz (2013) att kunskapen hos pedagogerna är central 
när det kommer till bedömningen av vem som är i behov av specialpedagogiska 
insatser. Den samlade kompetensen, kunnandet och förhållningssättet hos 
förskollärare är en avgörande faktor för att arbetet i förskolan kan vara av god kvalité, 
detta är högst bidragande för arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Björck-
Åkesson 2009; Bruce m.fl. 2016; Simonsson 2016; Zembat & Cursoy 2012). Specifikt 
menar Bruce m.fl. att det ställs höga krav på kunskap, medvetenhet och omsättande 
av görandet som lärare i praktiken för att klara av det specialpedagogiska uppdraget. 
 

5.2 På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser av förskollärare i 
studien, hur kan eventuella hinder i relation till den pedagogiska 
planeringen beskrivas? 
Nittiofem procent av respondenterna i studien menar att begreppet specialpedagogik 
handlar om att möta och anpassa undervisningen för barn som på olika sätt uppvisar 
svårigheter i vardagen, oavsett funktionsvariation eller inte. Persson (2007) speglar 
specialpedagogik som enskilda insatser utöver den vardagspedagogiska insatsen. 
Specialpedagogiska insatser belyses av respondenterna som att se över miljöns 
betydelse. Majoriteten anser att inomhusmiljön är viktig att anpassa och fåtalet 
respondenter lyfter värdet att även se över utomhusmiljön. Björck-Åkesson (2009) 
menar att specialpedagogiska insatser kan ske genom att se över den fysiska miljön 
på förskolan, dessa kan omfatta hela barngruppen eller enskilt berörda barn. 
Respondenterna lyfter även en föränderlig miljö med stimulerande material som 
skapar förutsättningar för utforskande i samspel och synliggörande i olik- och 
likheter. Detta bör ses som något positivt, att miljön utökas och förnyas runt barnet 
och på så vis ökar förutsättningar för lärande. Lundqvist (2018) pekar på vinsten av 
att ta tillvara på barns olikheter i arbetet med inkludering och barns rätt till 
utbildning. Inkludering är ett begrepp som framhålls som en förutsättning för 
specialpedagogiska insatser och att specialpedagogik är viktig för alla barn.  
Fem procent svarade att specialpedagogik som begrepp handlar om att möta och 
anpassa undervisningen för barn med uttalad eller misstänkt funktionsvariation. 
Lundqvist (2018) tydliggör bland annat att stöd ska ges till alla barn som är i behov 
av det och inte bara till barn som har utformade åtgärdsprogram. Renblad & Brodin 
(2014) belyser problematik som kan visa sig då kraven på barnet i verksamheten 
upplevs för svåra att hantera. Författarna menar att det innebär att barn som inte har 
en uttalad eller misstänkt funktionsvariation även kan uppvisa svårigheter i vardagen 
och då ska det stöd som barnet är i behov av ges.  
 
När det handlar om att en fysisk person anställs som en resurs i förskolan menar 
flertalet respondenter att förskolans befintliga insatser och pedagogik ska prövas till 
den gräns att den inte längre håller, i relation till barns behov. Fåtalet respondenter 
svarade att om ett barn har eller får en diagnos så bör en resurs anställas. Skolverket 
(2014) understryker att stödpersoner i form av assistent eller resurs i gruppen inte är 
att föredra i första hand som specialpedagogisk insats. Vidare förtydligas orsaker som 
lärmiljön, fördelning av resurser och barngruppens atmosfär är tongivande att se 
över innan stödinsatser på bekostnad av andra faktorer sätts in. 
Enbart en respondent har tagit stöd i förskolans styrdokument för att styrka sina 
ståndpunkter och handlande i förskolans praktik i frågan om specialpedagogiska 
insatser. Bruce m.fl. (2016) menar att specialpedagogikens utmaning bland annat 
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handlar om barn olika förutsättningar samt inneha den kunskap och kompetens som 
krävs för tillämpning av styrdokument som hör till verksamheten. Även under denna 
punkt framkommer barngruppens storlek som ett hinder, här framhålls den som en 
utmaning för att tillgodogöra specialpedagogiska insatser i undervisningen. Något 
som flertalet respondenter lyfter som positivt i relation till hindret är att dela 
barngruppen i mindre grupper under dagen. Simonsson (2018) lyfter gruppindelning 
som en metod för att stötta barnen i bidragandet till ett aktivt deltagande hos 
enskilda barn. 
 

5.3 Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till 
kompetensutveckling? 
Ungefär hälften av respondenterna upplever att de delvis ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Anledningar till detta handlar bland annat om tidsbrist samt 
ekonomiska förutsättningar som försvårar möjlighet att delta i utbildningsdagar eller 
föreläsningar som kan vara av intresse. Strax över en fjärdedel anser att möjligheten 
för kompetensutveckling finns, dock finns alltid utrymme att lära sig mer, enligt 
respondenterna. Det finns även hos dessa respondenter möjlighet att ta hjälp av 
specialpedagog eller logoped om situationen kräver det.  Slutligen varar cirka en 
sjundedel av respondenterna att de inte får kompetensutveckling tillgodosedd och 
beskriver detta genom att det inte erbjuds någon samt att den ny kunskap förväntas 
att hämtas in under planeringstid, som hos flertalet respondenter anses vara för lite. 
En respondent menar dock att det finns ett eget intresse att lära sig nytt inom det 
specialpedagogiska området och gör detta genom bland annat inläsning av 
tidningsartiklar. Sandberg & Norling (2009) lyfter en generell brist på 
kompetensutveckling och menar att till följd av detta så saknas ett ömsesidigt 
yrkesspråk i arbetslagen. Denna avsaknad av yrkesspråk komplicerar möjligheten att 
beskriva hur en barngrupp bemöts. En viss kompetens krävs hos förskollärare för att 
kunna säkerställa lärandet hos barnet (Björck-Åkesson, 2009). Möjligheten till 
kompetensutveckling är rektorns ansvar att se till så detta är aktuellt för alla i 
arbetslaget (Skolverket, 2018). Skollagen (SFS 2010:541) trycker på att för att 
förskollärarexamen ska ges ska gemene blivande förskollärare kunna identifiera och 
hantera specialpedagogiska behov. Det fanns två alternativ som fick högst antal svar 
när frågan ställdes om vad respondenterna önskade att utveckla sin kunskap inom. 
En femtedel önskar högre kunskap inom det lågaffektiva bemötandet. Strax efter 
kommer viljan att öka kunskapen inom NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Det lågaffektiva bemötandet lyfts av Emet & Bühler (2016) 
som ett positivt förhållningssätt att använda sig av i mötet med alla barn. Det viktiga 
enligt författarna är att med hjälp av förhållningssättet arbeta förebyggande och 
förstå att om en själv ändrar sitt förhållningssätt så kan detta leda till ändrat 
beteende hos barnet i fråga. Att öka sina kunskaper inom området som rör 
diagnostisering belyses tydligt genom svaren hos flertalet respondenter. Edfelt (2015) 
nämner dilemmat i att individanpassat förskolans ramar i relation till olika diagnoser 
och menar att problemet inte alltid ligger hos barnet utan att det kan handla om för 
låg kompetens hos personal eller undermålig miljö.  

6. Diskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av en webbaserad enkät undersöka 
hur förskollärare ser på sitt uppdrag i relation till läroplanens krav på kompetens för 
att möta och undervisa alla barn i förskolan. I den avslutande delen diskuterar vi 
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resultat i förhållande till forskningsfrågorna. 1. Hur uppfattar förskollärare att deras 
egna kunskaper och kompetenser inom området specialpedagogik kan vara till hjälp i 
en barngrupp med olika behov? 2. På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser 
av förskollärare i studien, hur kan eventuella hinder i relation till den pedagogiska 
planeringen beskrivas. 3. Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till 
kompetensutveckling? 
 

6.1 Hur uppfattar förskollärare att deras egna kunskaper och 
kompetenser inom området specialpedagogik kan vara till hjälp i en 
barngrupp med olika behov? 
Majoriteten av respondenterna menar att deras kunskap vilar på erfarenhet och 
utbildning. Respondenterna beskriver erfarenhet kopplat till förmåga att identifiera 
eventuella svårigheter hos ett barn i ett tidigt skede. Detta benämner Simonsson 
(2016) likt Bruce m.fl. (2016) som en “specialpedagogisk blick”. Det kopplar samman 
kompetens i relation till att synliggöra enskilda barns behov. Vi anser att det är bra 
att kunna se i ett tidigt stadie, samtidigt som vi tänker att det inte är bra att vara för 
snabb att “döma” ett barn eller göra antaganden som i slutändan inte stämmer. 
Förskollärarutbildningen är något som vidare lyfts hos respondenterna som en 
trygghet för att planera verksamheten. Respondenterna belyser dock en svårighet i 
relation till att se alla barn och hänvisar till barngruppens storlek, vi tolkar det som 
att storleken på barngruppen hindrar specialpedagogiska insatser. Skolverket (2016a) 
och Williams m.fl. (2018) menar att förskollärares kompetens är avgörande för hur 
förskolans kvalitet påverkas, oavsett storlek på barngruppen. En respondent lyfter 
problematik i ett försvagat yrkesspråk med att vara ensam förskollärare på 
avdelningen. Skolverket (2014) trycker på att antalet barn bör vara färre i en grupp 
om antalet pedagoger har lägre utbildning. Vi tror att kunskap och kompetens oavsett 
grundutbildning är viktig i arbetet inom förskolan, varför detta bör vara en aspekt att 
ta hänsyn till i praktiken. Vi menar att yrkesspråket bör vara av intresse för alla som 
arbetar inom förskolan oavsett titel. När det handlar om barngruppens storlek är det 
svårt att avgöra anledningen till att majoriteten av respondenterna anser att den är 
stor, om det är till antalet i sig eller om det handlar om omfattningen kring barns 
olika behov i förhållande till antal barn. Vi tror att om omfattningen kring barns olika 
behov är bred behövs en utbildning som kan tillgodose detta, då blir också yrkesspråk 
och anpassning av verksamheten extra viktig. 
 

Samtal i kollegiet samarbete och en god samsyn lyfts av respondenterna som viktigt 
att ha inför en fungerande planering på förskolan. Lutz (2013) beskriver pedagogers 
olika erfarenhet som en resurs i ett arbetslag vilka skapar goda förutsättningar för 
lösningar. Hela arbetslagets erfarenheter och kunnande ska tas tillvara, vilket 
respondenterna också lyfter. Vi anser i enighet med författaren att det är en stor 
fördel att vara ett arbetslag med olika kompetenser, vilket ökar förutsättningar för en 
god pedagogik i praktiken. Vad som kan vara någons starka sida i ett arbetslag kan 
vara någon annans svaghet och vice versa. Det är viktigt att respektera dessa och 
samtidigt nyttja till något positivt, vilket också kan vara utmanande. Respondenterna 
lyfter sina förmågor att se olikheter som något positivt och sin förmåga att identifiera 
barn som av olika anledningar är otrygga och/eller behöver extra anpassning. 
Styrkan i att vara ett arbetslag med samma syn förespråkas och lyfts som positivt i 
relation till barnets bästa. Det här beskrivs genom att belysa vikten av att samtala och 
samarbeta för att komma framåt. Lutz (2013) pekar på att samarbete genom 
kollegiala samtal för att synliggöra olika förmågor, samlade kompetenser och 
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synvinklar för att göra förskolans praktik så bra som möjligt (Se även Björck-Åkesson 
2009; Bruce m.fl. 2016; Simonsson 2016; Zembat & Cursoy 2012) Vi tror att det är av 
största vikt att samtala öppet om barns förmågor och styrkor samt hjälpas åt att 
arbeta mot samma mål. Vi anser i relation till det Skolverket (2018) trycker på, det 
gemensamma uppdraget i förskolan som innebär att alla barn ska få den ledning och 
stimulans som krävs, att respondenterna är medvetna om och strävar efter ett gott 
samarbete för barnens bästa. Vi kan utläsa att samsynen dock skiljer sig åt mellan 
olika enheter. I vilken utsträckning det skiljer sig inom enheterna i frågan om hur 
specialpedagogiska insatser praktiseras är inte lika tydlig. Skolverket (2014) 
förtydligar att förskollärares gemensamma attityd, arbetssätt och samsyn påverkar 
verksamhetens kvalité. Här tänker vi att olika förhållningssätt ger sämre 
förutsättningar för specialpedagogiska insatser om pedagogerna är oense. Vi har stor 
förståelse för att det kan upplevas som problematiskt om inte alla delar samma syn 
på arbetsplatsen. Av egna erfarenheter vet vi med oss att en känsla av hopplöshet kan 
uppstå när förhållningssättet gentemot barngruppen är olika personal emellan.  
Vi vill lyfta frågan om förskolans styrdokument och betydelsen av en samsyn kring 
vad de olika avsnitten innebär på respektive arbetsplats. Vi tror starkt att en samsyn 
kring uppdraget och barns behov bidrar till en stabilare praktik. Vi hade hoppats att 
fler respondenter hade valt att lyfta förhållningssätt och bemötande som en del av 
arbetet mot alla barn. Förhållningssätt och förmåga att förstå och förhålla sig till 
barns avsikter och oförmåga är för oss av betydelse i arbetet för en god utveckling. 
 

6.2 På vilka sätt beskrivs specialpedagogiska insatser av förskollärare i 
studien, hur kan eventuella hinder i relation till den pedagogiska 
planeringen beskrivas? 
Majoriteten av respondenterna valde att förklara specialpedagogik genom att möta 
och anpassa undervisningen för barn som på olika sätt uppvisar svårigheter i 
vardagen, oavsett funktionsvariation eller inte.  Persson (2007) nämner 
specialpedagogik som specifika insatser utöver den vardagspedagogiska insatsen. Vi 
är eniga i det som framkommer från författaren och majoriteten av respondenterna. 
Specialpedagogik är utöver den gängse pedagogiken och kan, om så behövs, beröra 
alla barn. Några få svarade att specialpedagogik handlar om att möta och anpassa 
undervisningen för barn med uttalad eller misstänkt funktionsvariation. Vi håller 
dock inte med de respondenter som menar att specialpedagogik riktar sig mot barn 
med uttalad eller misstänkt funktionsvariation och hänvisar till Lundqvist (2018) 
som pekar på vinsterna med barns olikheter i arbetet med barns rätt till utbildning. 
Vi tror att inkludering är ett viktigt arbetssätt som ökar barn förutsättning till 
lärande. Vi kan även med stöd av tidigare forskning (Se Renblad och Brodin, 2014) 
säga att det är viktigt att inte identifiera barns svårigheter med olika 
funktionsnedsättningar utan snarare i mötet där krav uppstår. Vi anser att 
förskollärare bör anpassa på ett sådant sätt att barnet får känna framgång i sitt 
utforskande, om än motgångar naturligtvis är en viktig del i utvecklingen av olika 
färdigheter. 
 

Specialpedagogiska insatser enligt respondenterna är bland annat tecken som stöd 
och bildstöd. Dessa delar kan ställa krav på kompetens hos förskollärare vilket även 
framgår i studien för flertalet av respondenterna. Vidare framkommer det bland 
respondenterna att en specialpedagogisk insats kan vara fördelningen av resurser, 
barngruppens dynamik samt den fysiska lärmiljön. Respondenterna, i stor 
utsträckning, arbetar i enlighet med vad Skolverket (2014) betonar och flertalet svar 
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handlar om att förskolans befintliga insatser och pedagogik ska prövas till den gräns 
att den inte längre håller, i relation till barns behov. Miljöns betydelse för 
specialpedagogiska insatser belyses av respondenterna som essentiellt. Majoriteten 
menar att miljön inomhus är viktig att anpassa, både genom att förändra miljön med 
hjälp av material som stimulerar men även genom att skapa förutsättningar för 
lärande samt material som synliggör lik- och olikheter. Här enas respondenterna med 
vad Björck-Åkesson (2009) belyser, att en specialpedagogisk insats kan vara att se 
över den fysisk miljön på förskolan och respondenterna ger tydliga exempel på vad 
som kan göras. Även vi är eniga i vad respondenterna samt författaren tar upp 
rörande den fysiska miljöns betydelse. För att förutsättningarna ska vara de allra 
bästa för alla barnen bör miljön ses över, däremot tänker vi att för vissa barn kan en 
föränderlig miljö ställa till med för mycket intryck och för stora förändringar, vilket vi 
anser att varje förskollärare bör ta hänsyn till. 
 

De flesta respondenter anser att insatser utifrån kompetens och planering ska prövas 
mot barns olika behov i första hand, innan en extra person sätts in. Vi håller med, 
dock är det intressant i relation till respondenternas upplevda hinder i stora 
barngrupper. De flesta respondenter menar även att en resursperson bör sättas in i 
samråd med annan instans, såsom specialpedagog, logoped eller med stöd från 
barnhälsoråd eller liknande. En ”extra” fysisk person vinklas inte i vår studie som en 
resurs mot gruppen, vilket procentuellt ökar personaltätheten på antal barn. Ingen av 
respondenterna har valt att kommentera eller lyfta motivet till resursperson mot hela 
gruppen. Vi resonerar kort kring ytterligare personal mot gruppen och menar att å 
ena sidan skulle en resursperson med adekvat utbildning under kortare eller längre 
tid kunna bidra med ”extra ögon” och stabilitet i gruppen. Å andra sidan skapar en 
extra pedagog i gruppen ytterligare synvinklar, åsikter och arbetssätt samt kostnad i 
ett större perspektiv. Vi menar alltså att det inte är en självklarhet att en extra person 
i gruppen enbart skapar möjligheter. Det kan även vara en utmaning, särskilt om den 
extra person som anställs inte har utbildning eller intresse för arbetet. Några få av 
respondenterna menar dock att en fysisk person ska sättas in i barngruppen om ett 
barn har eller får en diagnos. Vi är inte eniga med de respondenter som anser det, och 
menar att det inte är självklart att ett barn som har diagnos eller får en diagnos för 
den skull inte skulle fungera i förskolans praktik utan stöd i form av en fysisk person. 
Vi menar att barns svårigheter kopplat till en diagnos ser olika ut hos olika personer, 
precis som Edfelt (2015) framhåller. Därför är det inte självklart att en fysisk person 
skapar bättre förutsättningar än andra specialpedagogiska insatser i form av olika 
anpassningar (Se Skolverket, 2014). 
 

Vi utläser en underton av maktlöshet och trots upplevd adekvat kompetens och 
förmåga så beskrivs barngruppens storlek främst som en utmanande faktor. 
Respondenterna beskriver gruppindelningar som ett “måste”. Simonsson (2016) 
bekräftar det respondenterna lyfter, gruppindelningar med färre antal barn som 
positivt för lärandet. Vi tolkar det dock som att respondenterna innehar övergripande 
kompetens, vilket Skolverket (2016) säger krävs för att agera utifrån barns 
förutsättningar med rådande storlek på barngruppen. Däremot i relation till 
kompetensutveckling där respondenter berättar om en önskan om en bredare och 
djupare förståelse och förmåga inom olika områden, kan det ändå vara så att en viss 
grad av kompetens i förhållande till utmaning saknas. Vi vill problematisera 
barngruppens storlek och hänvisar till tanken om att pedagogers förmåga och 
förståelse för att dela barngruppen under dagen kan ses som en specialpedagogisk 
insats före ett ont måste. 
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Endast en respondent har tagit stöd i förskolans styrdokument för att styrka sina 
ståndpunkter och handlande i förskolans praktik i frågan om specialpedagogiska 
insatser. Vi vill problematisera det här mot förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 
2018) som menar att förskolan ska se över de möjligheter som finns för att kunna 
tillgodose stöd för de barn som behöver det. Vi ser det som en självklarhet att vara 
insatt i läroplanen, vilken beskriver vad förskolan ska arbeta mot. Bruce m.fl. (2016) 
menar att specialpedagogikens utmaning både handlar om barns olika 
förutsättningar och att inneha den kunskap och kompetens som krävs för att tillämpa 
styrdokumenten som hör verksamheten till.  
 

6.3 Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till 
kompetensutveckling? 
Vi kan tydligt se skillnader i förutsättningar gällande möjligheten till 
kompetensutveckling. Ungefär hälften av de tillfrågade förskollärarna ansåg att de 
bara delvis ges möjlighet till kompetensutveckling. Detta, på grund av att det bland 
annat saknas erbjudande om kompetensutveckling inom specifika ämnen samt att 
ekonomiska förutsättningar spelar in. De flesta respondenter menar att det finns 
möjligheter till kompetensutveckling men att det alltid finns plats för att lära sig mer. 
Dock är tid och möjligheter två faktorer som påverkar deltagande i utbildningar på 
ett negativt sätt. En av respondenterna menar dessvärre att den kunskapen som är 
inhämtad sen tidigare inte alltid räcker till.  
 

Kompetensutveckling och konsekvenser på grund av bristande möjligheter lyfts fram 
av Sandberg och Norling (2009), författarna påpekar att på grund av brist på 
kompetensutveckling så saknas det ett gemensamt språkbruk i förskolorna för att 
kunna beskriva hur och varför de bemöter en barngrupp som de gör. För oss känns 
det skrämmande att hälften av respondenterna inte anser sig få den 
kompetensutveckling som krävs, just av den anledningen att Skollagen (SFS 
2010:541) poängterar att för att en ska få förskollärarexamen ska studenten kunna 
identifiera och hantera specialpedagogiska behov. Om denna kunskap behöver 
vidareutvecklas och förnyas med hjälp av föreläsningar och utbildningar är det 
rektorns ansvar att se till så varje anställd tillgodoses detta för att kunna genomföra 
sitt professionella uppdrag (Skolverket, 2016a). Vi tror att kontinuerlig kompetens- 
och kunskapsinhämtning bidrar till en starkare yrkeskår med bättre själv-, och vi-
känsla. En viss kompetens krävs hos förskollärare för att kunna säkerställa lärandet 
hos barnet (Björck-Åkesson, 2009). Vi är eniga i vad författaren beskriver, för att 
kunna genomföra arbetet i barngruppen för allas bästa så behövs adekvat kompetens. 
Sandberg & Norling (2009) lyfter fram att det kan saknas tillräckliga kunskaper från 
tidigare utbildningar för att möta alla barn i förskolans verksamhet. Detta belyser det 
vikten av kontinuerlig kompetensutveckling. När vi tänker tillbaka på vår 
förskollärarutbildning anser vi att det varit tunt med utbildning riktat mot specifikt 
specialpedagogik. Däremot upplever vi att erfarenhet av arbete med olika barn sedan 
tidigare har skapat ökade förutsättningar för att förstå de specialpedagogiska 
uppgifter vi ställts inför.  
 

De två områden som visade sig vara av högst intresse att vidareutveckla var 
lågaffektivt bemötande och att öka sina kunskaper inom NPF, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Vi anser att arbetet med lågaffektivt bemötande i förskolan är 
ett bra förhållningssätt att använda sig av för att bemöta alla barn, inte bara barn i 
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behov av särskilt stöd, eller barn som lättare hamnar i affekt. Förhållningssättet är 
något som vi båda bär med oss från tidigare erfarenheter, både yrkesmässigt och 
privat. Emet & Bühler (2016) lyfter vikten av vuxnas ansvar över situationer som kan 
uppstå i förskolan. Vi menar att lågaffektivt bemötande upplevs utveckla den egna 
förmågan att handla rationellt och ta ansvar över eventuella konsekvenser. Barn som 
inte utvecklat strategier att handla i, eller hantera olika situationer kan omöjligt leva 
upp till de krav som en oförstående pedagog kräver. Ytterligare ett område som 
respondenterna önskar vidare kunskap inom är diagnostisering. Vi problematiserar 
detta i relation till vad Edfelt (2015) beskriver om komplexiteten att individanpassa 
förskolan i relation till diagnoser. Författaren menar att problemet inte behöver ligga 
hos barnet, det kan handla om låg kompetens eller bristande miljö. Avslutningsvis är 
vi är eniga i vad Edfelt tar upp och menar att det inte ska ha någon betydelse om ett 
barn har en diagnos eller inte, alla barn har fortfarande rätt till lärande och 
utbildning. 

7. Slutsatser 
I resultatet framkommer det att erfarenhet visar på en självkänsla i förskolepraktiken 
samt lyfts som en viktig del av kompetensen i arbetslaget när det kommer till att 
möta och undervisa alla barn i förskolan. Respondenterna lyfter även vikten av att 
arbeta i arbetslag och beskriver en utveckling i en stark vi-känsla. Det gemensamma 
yrkesspråket tenderar att visa sig starkare där fler förskollärare arbetar. Utifrån det 
tror vi att det kan finnas fördelar med att se över vilka kompetenser som 
personalomsättningen besitter. Något som bekymrade oss under denna studie och 
något som är viktigt att ta fasta på och föra vidare är uppfattningen om att det inte 
ges tillräckliga möjligheter för kompetensutveckling. Vi anser i samband med detta 
att varje anställd bär ett eget ansvar för kompetensutveckling genom artiklar, 
tidningar och föreläsningar. Vi tar dock hänsyn till den tid som det tar att tillgodose 
sig adekvat kunskap på egen hand, vilket försvårar att utveckla sin profession utanför 
arbetstid. Ytterligare en faktor som vi reagerade på var hur få personer det var som 
hänvisade till styrdokument i enkätsvaren. Vi funderar då över vad det kan bero på. 
Vi hade möjligtvis fått andra svar om vi hänvisat till Lpfö18 (Skolverket, 2018) i våra 
enkätfrågor. 
 

Vår bakgrundslitteratur visar att om för höga krav i förskolans praktik ställs på 
barnen försvårar detta för alla barn att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En 
respondent lyfter planering kontra krav och menar att Lpfö18 (Skolverket, 2018) kan 
ställa för höga krav på barnen. Kan kraven anligga i pedagogernas tolkning av 
styrdokument? En fråga som vi stället här är hur läroplanen kan i dels teori dels 
praktik tolkas. Det handlar sannolikt om hur nivån på kraven ställs, därmed följer ett 
riktmärke för alla barns förutsättningar. Barngruppens storlek ses som en negativ 
faktor hos majoriteten av respondenterna. Vi kan förstå den frustration som 
genomsyrar våra enkätsvar, dock anser vi att de flesta lyckats hitta strategier för att 
skapa förutsättningar, genom att exempelvis dela upp barngrupperna i 
konstellationer som är anpassade för den befintliga barngruppen. Vidare kan det vara 
av värde att fundera över placeringar av barn. Hur ser barngruppen ut? Hur ser 
personalgruppen ut? Är en större andel av pedagoger utbildade kan i enlighet med 
forskning barngruppen till antalet vara fler, än om pedagogerna innehar en 
sammantagen lägre utbildning och erfarenhet. I enlighet med vad vår studie visar 
skapar en stor barngrupp svårigheter att möta och anpassa undervisningen för alla 
barn oavsett ovan nämnda kriterier. Slutligen tycker vi oss kunna se att kunskapen 
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inom det om specialpedagogiska området i god utsträckning finns. Dock signalerar 
respondenterna en önskan om djupare kompetensutveckling. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor 
1. Utifrån dessa beskrivningar, vilket påstående passar bäst in på din 
uppfattning om specialpedagogik i förskolan?  

-Möta och anpassa undervisningen för barn med uttalad eller misstänkt 
funktionsvariation. 
-Möta och anpassa undervisningen för barn med ett tydligt avvikande beteende. 
-Möta och anpassa undervisningen för barn som på olika sätt uppvisar svårigheter i 
vardagen oavsett funktionsvariation eller inte. 
- Specialpedagogik i praktiken riktat mot barn i behov av särskilt stöd är 
specialpedagogers ansvar. 
- Övrigt 

 

2. Beskriv hur din kunskap och kompetens bidrar till den pedagogiska 
planeringen för att tillgodose alla barns behov på din arbetsplats? 

Lång svarstext. 
 

3. Anser du att du får den kompetensutveckling och utbildning som krävs 
på din arbetsplats för att kunna tillgodose alla barns behov utifrån 
förutsättning? (Motivera ditt svar under övrigt)  

-Ja 

-Nej 
-Delvis 

-Övrigt: 
 

4.Upplever du att det finns utmaningar i den specialpedagogiska 
praktiken som hindrar att barns behov tillgodoses? (Flera val möjliga) 

-Jag upplever inga hinder för att tillgodose alla barns behov 

-Låg pedagogtäthet, hög frånvaro 
-Kompetens inom kommunikation med vårdnadshavare är bristande 

-Arbetslaget är oeniga i samsyn rörande specialpedagogiska insatser 
-Samarbete med rektor/ledning är komplicerad 

-Barnens lärmiljö är undermålig på grund av kompetens 

-Barngruppens storlek 
 

5. Beskriv hur ditt arbetslags samsyn rörande specialpedagogiska 
insatser ser ut? Vilka hinder upplever du?  
Lång svarstext. 
 

6. När anser du att det bör sättas in extra insatser i form av en fysisk 
person? 

-Så snart som förskolans befintliga insatser och pedagogik är beprövad men upplevs 
undermålig i relation till barnets förutsättningar 

-När barnet börjar i grundskolan 
-När vårdnadshavare anser att barnet inte får sina behov tillgodosedda 

-När berört barn har, eller får diagnos 
-Endast när barn är utåtagerande och utgör fara för sig själv och andra 

-Endast i samråd med andra instanser, ex specialpedagogs rekommendationer 
 

7. Vilken kompetens skulle du vilja vidareutveckla hos dig själv i relation 
till specialpedagogiska insatser? 



34 
 

-Barn med annat modersmål än svenska 

-Barn med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
-Barn med syn/hörselnedsättning 

-Utveckla kunskap i verktyg för att anpassa verksamheten för alla barn 

-I ett tidigt skede identifiera barn med möjlig språkstörning 
-Barn med fysiska funktionshinder 

-Lågaffektivt bemötande 
-Övrigt: 
  
8. Beskriv hur bidrar du till att din arbetsplats är en mötesplats som 
tillgodoser alla barns behov, motivera! 
Lång svarstext 
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Bilaga 2 
Missivbrev - rektorer 
Hej! 
Våra namn är Paula Lundström och Linda Lindahl. Vi är två studenter som nu under 
höstterminen 2019 läser sista terminen på Förskollärarprogrammet vid Umeå 
universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete. 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare ser på sitt uppdrag 
i relation till specialpedagogisk kompetens för att möta och undervisa alla barn i 
förskolan.  
 

Vi undrar och hoppas Du kan hjälpa oss. Vi utför en enkätstudie som riktar sig till 
utbildade förskollärare som rör uppfattning om den egna kompetensen i relation till 
specialpedagogiska insatser och samsyn. Vi undrar om du har möjlighet att länka vår 
enkät till dina anställda förskollärare och uppmuntra dem till att delta? Vi önskar att 
behöriga förskollärare kan svara på enkäten så snart som möjligt. Enkäten tar cirka 
5–8 minuter.  
 

Undersökningens svar bearbetas enligt följande etiska regler: Den som medverkar är 
helt anonym, det kommer inte att framgå vilka som deltagit i studien. Det är fritt att 
medverka, undersökningen kan avbrytas när som helst. Allt insamlat material 
förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När arbetet har examinerats 
kommer det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.  
 

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av sig, via mail 
eller telefon. Tips! Det enklaste är att vidarebefordra hela mejlet till berörda 
förskollärare.  
 

LÄNK nedan att vidarebefordra till förskollärare inom ditt område. 
 

Studie om förskollärares kompetens i relation till specialpedagogiska insatser 
 

Vi önskar att du hör av dig snarast om Er förskola/förskolor inte har 
möjlighet att delta.  
 

Linda Lindahl - 072xxxxxxx 
mail@student.umu.se 

Paula Lundström - 073xxxxxxx 

mail@student.umu.se 
 

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar 
 

Linda Lindahl och Paula Lundström 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGBlYvLvWnj-6FGyW3rRXWIcK9YcsOCe2SMzq_FJY_vb_OOw/viewform?usp=sf_link
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Bilaga 3 
Missivbrev - respondenter 
 

Hej!  
Vi är två studenter som nu under höstterminen 2019 läser sista terminen på 
Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet.  
Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vårt syfte är att undersöka hur 
förskollärare ser på sitt uppdrag i relation till specialpedagogisk kompetens för att 
möta och undervisa alla barn i förskolan. 
  
Vår undersökning handlar om förskollärares syn på sin egen kompetens i relation till 
specialpedagogiska insatser.  
 

Undersökningens svar bearbetas enligt följande etiska regler: Den som medverkar är 
helt anonym, det kommer inte att framgå vilka som deltagit i studien. Det är fritt att 
medverka, undersökningen kan avbrytas när som helst. Allt insamlat material 
förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När arbetet har examinerats 
kommer det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.  
Vill du ta del av resultatet så kan du mejla oss på mail@student.umu.se eller 
mail@student.umu.se. 
 

Vi önskar att Du svarar så ärligt som möjligt på frågorna och bifogar motivering.  
 

Tack på förhand,  
Linda Lindahl 
Paula Lundström 

Förskollärarprogrammet - Umeå universitet.  
   

 


