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Syftet med studien var att undersöka några förskollärares syn på sitt behov av stöd för 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Behövs det ytterligare stöd utanför de 

ramar som finns nu, och vilka fördelar och nackdelar finns med nuvarande stöd? 

Studien är kvalitativ och metoden som använts för att samla in materialet utgår från 

fokusgruppsintervjuer från tre olika förskolor. Det tydligaste resultatet var att alla 

deltagande förskolor ansåg att stödet som finns nu är bra, alla deltagare fick stöd av 

Barnhälsoteam. Ytterligare stöd från specialpedagog och utbildning inom området 

önskas. Även tidsbrist sågs som ett dilemma, personalen har inte tid för reflektion, 

analys och dokumentation. Deltagarna i studien ansåg att dela in barngruppen i 

mindre grupper gynnade barn i behov av särskilt stöd. Slutsatserna blev att det stöd 

som kan hjälpa förskollärarna i studien är  mer resurser i form av specialpedagog på 

plats oftare i förskolan och tid utanför barngrupp för förskollärare är till fördel för att 

kvaliteten i förskolan ska bli hög. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Inkludering, barn i behov av särskilt stöd, förskola 
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1 Inledning    

Björck  Åkesson (2014) skriver om att det finns speciella förskolor som riktar sig till barn i 

behov av särskilt stöd. Det finns även förskolor som har avdelningar för dessa barn.  För att 

personalen ska kunna arbeta enligt förskolans styrdokument är det viktigt att alla barn är 

inkluderande i verksamheten. Barn som kräver speciella stödinsatser bör bemötas som de 

individer de är och det är viktigt att personalen inte ser barnets funktionsnedsättning som 

ett hinder, utan att de istället ser möjligheterna. Att undersöka vilket stöd personalen i 

förskolan vill ha och behöver är efterfrågat från förskolans personal. Gal Shreur Engel-

Yeger (2010) beskriver att förskollärarens attityder i mötet med barn i behov av särskilt 

stöd är avgörande för att möjliggöra dessa barns inkludering i förskolan. Attityder är 

kopplade till förskollärarens egna erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd, ålder, kön 

och antal yrkessamma år inom förskolans verksamhet. Författarna skriver vidare att trots 

att det finns motsättningar i mötet med barn i behov av särskilt stöd, förväntas  

förskolläraren klara av detta, vilket leder till att man behöver finna strategier som fungerar 

i vardagen. 

Personalen saknar i allmänhet tid för att reflektera och analysera tillsammans i arbetslaget 

(Sandberg & Norling,2014). Skolverket (2010) skriver om att förskolan ska verka för alla 

barns rätt till delaktighet, gällande utveckling, lärande och lek.  

 I vår pilotstudie (Ohlsson, Juhlin, 2015) skrev vi om vilka metoder personalen i en förskola 

använder sig av, för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i utemiljön. En observation 

gjordes först av personalens tillvägagångssätt, efteråt intervjuade vi en förskollärare med 

frågor baserade på observationen. Vi valde ämnet på grund av att vi sett flera behov av stöd 

till inkludering under Vfu-perioderna. Personalen på den förskolan efterfrågade metoder 

för inkludering och vi hade en klar förväntan på vad resultatet  skulle generera, nämligen 

att personalen ser barnens diagnos som ett hinder istället för en möjlighet. Vi ville se om 

vår tes var sann. Studiens resultat var att personalen inte lät  barnets delaktighet eller 

intressen komma fram, utan diagnosen lyftes istället fram på ett tydligare sätt. Med 

hänvisning till vår pilotstudie vill vi nu gå vidare och undersöka om personalen upplever 

att de har ett behov av att få hjälp och stöd av andra instanser eller om de är nöjda med hur 

de löser problemen idag. De observationer vi gjort på våra vfu- perioder är att personalen 

oftast löser problemen tillsammans i arbetslaget och inte tar hjälp av andra instanser  som  

specialpedagog. Personalen arbetar med att lösa problemsituationer med de resurser som 

finns. När personal är frånvarande är det svårt att få in ersättare, då får personalen hoppa 

in och täcka upp där behovet är störst eller placera några barn på andra avdelningar. Detta 

skapar inte en trygghet för barnen och vissa barn är beroende av en trygg vistelse för att 

vardagen ska kunna fungera för dem. 

 En gång i månaden träffas några ur personalen i ett möte som kallas för Barnhälsoteam, 

där tar de upp olika situationer som hänt i verksamheten som sedan diskuteras i grupp 

med en specialpedagog som ledare. Eftersom vi har haft praktik  på två olika förskolor har 

dessa möten sett olika ut. På en av förskolorna träffas en förskollärare från varje avdelning 

från två olika förskolor i samma kommun. Mötets ledare var förskolechefen och det fanns 
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en specialpedagog med som stöd. Ett ämne tas upp av en deltagare ur gruppen som sedan 

diskuteras i grupper och resultatet presenteras i slutet av mötet. Hela mötet dokumenteras 

och tas vidare av deltagarna till deras arbetsgrupper på respektive förskola. Personalen får 

stöd från både andra pedagoger, förskolechefen och specialpedagogen, det är vardagliga 

situationer som tas upp  där personalen känner att de inte kan komma vidare utan måste få 

hjälp med problemlösningen. Barnen var anonyma och pedagogerna benämde inte någons 

ålder eller kön. Pedagogerna utgår från en modell som specialpedagogen designat med ord 

som, exempelvis lyhörd, anpassat stöd och bekräfta. Pedagogerna ska tänka utifrån dessa 

ord när diskussion uppstår. På den andra förskolan deltog en pedagog från varje arbetslag i 

ett samtal med förskolechefen och specialpedagog. I samtalet beskrevs barnets situation, 

pedagogerna uteslöt att namnbestämma barnets identitet , det som nämndes var ålder och 

kön. Det material som togs upp under samtalet följdes inte upp på avdelningen. Vi tycker 

att tanken med dessa möten är bra men det beror på hur pedagogerna följer upp detta, på 

den ena förskolan använde sig pedagogerna av en reflektion tillbaka till sina arbetslag och 

arbetade vidare med problemet. På den andra förskolan tog arbetet slut efter själva mötet, 

ingen analys eller reflektion gjordes i ett vidare arbete. Detta kan bero på tidsbrist gällande 

reflektion och analys tillsammans i arbetslaget. 

 Vi anser att ämnet är väldigt intressant då vi är i slutfasen på vår utbildning och vi 

snart ska ut i arbetslivet och kommer att stöta på detta problem själva, från egna 

erfarenheter vet vi att personalen vill ha stöd och mer kunskap om detta ämne. Vi vill 

som blivande förskollärare jobba enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) och 

införliva förskolans mål och intentioner, där allas barns rätt till delaktighet har 

betydelse. För att kunna möta krav och förväntningar utifrån gällande styrdokument 

är detta ämne viktigt att belysa för att barn oavsett hinder får samma förutsättningar 

för lek, lärande och utveckling. Denna studie hoppas vi leder fram till nya slutsatser 

som gör att vi i vårt kommande yrkesliv kan möta barn i behov av särskilt stöd med 

de strategier vi finner vara nödvändiga. 

 

1.1 Syfte och frågeställning   

Syftet är att undersöka några förskollärares syn på stöd för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd samt analysera vilket/ vilka specialpedagogiska perspektiv som därvid 

kommer till uttryck. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Uttrycker förskollärarna att stöd finns inom nuvarande ramar eller att ytterligare 

resurser krävs? 

2. Vilka fördelar och nackdelar framhålls med nuvarande system? 
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3. Vilket specialpedagogiskt/ vilka specialpedagogiska perspektiv kan tolkas in i 

förskollärarnas uttalanden? 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

Under bakgrundsdelen redogörs för relevant litteratur inom specialpedagogikens område 

som belyser inkludering. Tidigare forskning och begrepp skrivs som tydliggör studien. Tre 

teoretiska perspektiv beskrivs. 

 Under Metod beskrivs hur litteratursökningen gått till, nyckelorden som användes 

var inkludering, barn i behov av särskilt stöd och förskola.Vi argumenterar för vårt 

val av metod. Fokusgruppsintervju beskrivs under metodologi, och en beskrivning av 

databearbetningsmetod läggs fram. 

 Under resultatdelen presenteras studiens utgång och svaren från intervjufrågorna. 

Tolkning görs baserade på studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning. 

Till sist kommer rubriken Diskussion där vi diskuterar syftet och forskningsfrågorna, 

en tydlig slutsats av arbetet formuleras. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 Inkludering 

  Enligt Skolverket (2010) står det att förskolan ska anpassas till alla barn och barn som 

behöver mer stöd än andra ska få möjlighet till detta. Det ska ske genom personalens 

förmåga att förstå och samspela med dessa barn.   

 Stöd 

I detta sammanhang menar vi stöd som ett hjälpmedel för förskollärarna att klara av de 

situationer de utsätts för. Stöd kan vara att hitta metoder, strategier eller strukturerande 

rutiner. 

 Barn i behov av särskilt stöd 

I studien kommer vi att utgå från att specialpedagogik handlar om möjligheter både i 

fråga om individen och miljön. Alla är i behov av speciellt stöd någon gång i livet och 

med det menar vi i denna studie att inte enbart barn med diagnoser är inräknade, 

utan alla barn med behov av stöd räknas in. Inte bara ett enskilt barns behov ska 

beaktas, utan barngruppens hela dynamik ska tas i anspråk. Asp- Onsjö (2006) 

skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd är något svårdefinierbart, beroende 

på att behovet av stöd kan variera i olika kontexter. Ibland kan barn som definieras i 

behov av särskilt stöd fungera väl i en viss miljö och en viss gruppdynamik. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras begreppen i sitt sammanhang. Sandberg och Norling (2014) 

skriver att förskollärarna upprättar en strategi  att följa barnet i dess vardag,  för att 

få kvalitet i verksamheten och kunna se till barnets behov. Detta kan innebära att 

förskollärarna punktmarkerar vissa barn och att de har en strukturerad rutin som 

fungerar. Genom detta får barnen känna trygghet och närhet vilket kan bidra till 

deras utveckling och lärande. För att barnen i behov av särskilt stöd ska bli delaktiga 

måste personalen kunna tolka leksignaler. Rogow (1991) skriver om vissa lekkoder 

för att komma in i leken, och för att tillämpa dessa koder behövs social kompetens. 

Personalen kan stödja barn som inte förstår dessa koder, genom att inta en roll som 

medforskande och introducera leken genom att visa hur leken ska gå till eller leka 

tillsammans med barnen.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver tre teoretiska perspektiv inom det specialpedagogiska 

området.  

 Kompensatoriska perspektiv 

Utgångspunkten för att ge barn i behov av särskilt stöd en gemensam mall att utgå 

från ges genom diagnostisering. En utredd diagnos underlättar fortsatt forskning, 

vilket ger en förståelse för om beteendet hos barnet är medfött eller ej. Författaren 

framställer det kompensatoriska perspektivet som ett individanpassat sätt där 

specialpedagogikens uppgift till stor del blir att kompensera utifrån de brister 

individen har. För att göra detta identifieras olika problemgrupper, där man söker 

efter grundläggande främst psykologiska och neurologiska processer som kan bidra 

till förståelse av gruppens problem samt föreslå metoder för att kompensera de 

problem som individerna i grupperna uppvisar.  De målgrupper som urskiljts inom 

specialpedagogiken som behöver mer stöd är: döva och hörselskadade barn. Barn 

som är blinda eller har synnedsättning, barn med utvecklingsstörning, samt barn i 

problematiska lärandesituationer. De största grupperna är de två sistnämnda. Under 

dessa grupper finns det smågrupper representerade. Inom förskolans verksamhet är 

alla barn inkluderade vilket är i riktlinje med förskolans läroplansmål. Beteenden hos 

barn kan vara utvecklingsbetingat och därför inte behöva diagnosiseras i tidig ålder. 

Personalen måste definiera vilka barn som tillhör vilken grupp, och bestämma om de 

inblandade i gruppen har behov av något stöd eller ej.  

 Dilemmaperspektivet 

 Dilemmaperspektivet beskrivs som att det sociokulturella samspelet har betydelse 

när barnet möter miljön,  det sker i situationsbundna faktiska förhållanden. 

Dilemman är motsättningar som inte går att lösa, men som hela tiden kräver 

ställningstaganden. Sådana dilemman är centrala för vårt sociala liv och tänkande. 
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Ett dilemma som blir tydligt i skolan är att genom läroplanen ska målen införlivas  

och liknande kunskaper och färdigheter ska nås. Samtidigt som skolan ska anpassa 

sig efter varje elevs utvecklingsnivå, det bidrar till en spänning i verksamheten. 

Faktorer som är viktiga inom detta perspektiv är politik, mikropolitik och 

undervisning. På politiknivå kan det handla om hur kommunen fördelar sina resurser 

för det specialpedagogiska arbetet. På mikropolitisk nivå kan det handla om att det 

finns olika grupper som driver olika ideologier och intressen. Inom undervisningen 

kan det handla om att alla förskolor och skolor har olika syn på olika perspektiv 

(Nilholm, 2007). 

 Kritiska perspektivet 

 Det kritiska perspektivet handlar om frågan om specialpedagogik ska finnas eller ej. 

En skola för alla där ingen pekas ut är ett stort påståendet i detta perspektiv. Om 

barnens brister pekas ut hjälper det inte barnen i deras utveckling utan det blir ett 

sätt att skylla ifrån sig från förskolans håll. Personalen slipper ta ansvar och lämpar 

över problemet på barnen. Denna specialpedagogiska verksamhetsutveckling 

uppkom efter faktorer som diskuterats  om strukturell och ekonomiskt förtryck, 

skolans misslyckande och professionella diskurser och intressen. Eftersom att 

kritiken som finns från det kompensatoriska perspektivet finns att lärarna ska 

identifiera barnens brister och träna barnet till att fungera i dess omgivning, så 

framhåller man inom det kritiska perspektivet att specialpedagogik är en irrationell 

verksamhet.  

Inom detta perspektiv finns det kritik mot fyra antaganden. Skolmisslyckanden ligger 

hos eleven,  inte under skolans ansvar. Framsteg inom specialpedagogiska området är 

en process med ständiga förbättringar i undervisning och diagnostisering. Olika 

diagnoser måste ses objektivt och kan vara användbara i fortsatt forskning. 

Specialpedagogisk verksamhet är till fördel för barn med utredd diagnos. Det kritiska 

perspektivet menar att barnens skolmisslyckande inte ligger på barnet utan bör sökas 

utanför barnet. En av skolans uppgift är att bidra för en god miljö till  mångfalden 

som representeras av barnen. En specialpedagogisk verksamhet uppbyggd kring 

enbart diagnoserade barn påvisar inte fördelen med inkludering bättre än integrerade 

grupper där alla barn finns representerade. Det finns olika ställningstaganden till 

vilka kriterier som ska finnas gällande hur en diagnos ska fastställas eller ej. En 

diagnostisering ses som en nackdel för barnet, men till en fördel för skolan. Skolan 

behöver inte ta något ansvar för kvaliteten i verksamheten. Skolan behöver inte 

förändra sitt sätt att fungera, eftersom diagnostisering ses som en konsekvens av 

barnens brister. Perspektivet har tre viktiga bakgrundsfaktorer, den första är en 

vetenskapskritik som innebär ett ifrågasättande av traditionella  synsätt. Detta har 

öppnat för en ökad pluralism inom forskningen. Det andra är perspektivet är 

identitetspolitiken, som förändrar synen på traditionellt marginaliserade grupper, 

och det tredje är idén om en skola för alla barn, som har visat sig vara svår att 

införliva (Nilholm, 2007). 



 6 

2.2 Inkludering 

Specialpedagogik innefattar åtgärder som förskollärarna vidtar för att kunna göra 

verksamheten inkluderande för alla barn där utveckling, lärande och samspel har 

betydelse. Inkludering innefattar att barnet får vara med och ha inflytande i sitt liv 

och ges möjlighet att delta i en gemenskap (Björck Åkesson, 2014).  Nilholm (2007) 

anser att inkludering innebär från ett dilemmaperspektiv hur specialpedagogiken 

används och vad som ska uppnås med det. I studien presenteras inkludering som ett 

begrepp som omfattar alla barns rätt till gemenskap, lek och grupptillhörighet 

(Björck Åkesson, 2014). Haug (2014) beskriver att inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd innefattar att de ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande. 

En inkluderande lärmiljö bidrar till en ökad kvalitet som handlar om att se  allas lika 

värde. I den inkluderande lärmiljön ska alla barn finna en grupptillhörighet som 

möjliggör gemenskap. Ur demokratisk synpunkt speglar allas rätt till att göra sin röst 

hörd, vilket innebär en lika skola för alla. Alla barn ska ha samma förutsättningar att 

lyckas och känna att de får vara en del av gemenskap.       

 

 

2.3 Historik 

I slutet av 1960- talet och i början på 1970- talet skedde stora ändringar i samhället 

gällande ekonomi och arbetsmarknad. Kvinnorna började att arbeta mer och barnen 

blev placerade på daghem, de integrerades oberoende av etnicitet, vårdnadshavarnas 

utbildning eller socioekonomiska ställning (Tallberg Broman, 2010). Lutz (2013) 

beskriver i sin bok om en utredning som gjordes 1974, där en utvärdering gjordes av 

specialpedagogiska insatser i grundskolan. Den grundades på att barn skulle placeras 

i olika former av specialgrupper. Utredningen pekade på att de positiva effekterna vid 

denna typ av grupperingar inte kan fastslås. Den forskning som det finns mest av  

påvisar att integrering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan ger positiva resultat 

för barnens lärande och utveckling Tallberg Broman (2010) skriver att på 1980- talet 

inträffade betydelsefulla förändringar i förskolan som inte bara omfattade skolans 

värld utan också samhället. Människor med olika svårigheter isolerades inte längre, 

utan integrerades i samhället och instutitioner lades ner. Förskolan blev ett exempel 

på att inkludering av alla barn skulle resultera i något positivt och var före de andra 

skolorna inom detta ämne. När förskolans läroplan reviderades, blev det tydligare i 

läroplansmålen för förskollärare att de måste hitta olika lösningar för att inkludera 

alla i barn i förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). Begreppet en skola för alla 

blev ett begrepp som användes ofta. Med dessa förändringar blev det ökade krav på 

att dokumentera verksamheten. Andra krav på dokumentation var att arbetsplaner, 

verksamhetsplaner, kvalitetsredovisning och individuella utvecklingsplaner skulle 

utarbetas. Åtgärdsprogram skulle vara resultatet från dokumentationen för att 
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beskriva hur verksamhetens miljö skulle anpassas för att kunna möta varje barn som 

ansågs vara i behov av särskilt stöd (Asp- Onsjö, 2006). 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Björck Åkesson (2014) anser att de barn som är i behov av särskilt stöd innefattar 

förutom barn med diagnostiserade funktionsnedsättningar även barn i flerspråkiga 

miljöer. Författaren skriver vidare om barn i ”gråzonen”, det vill säga barn som är i 

behov av särskilt stöd för att få känna sig delaktiga och samspela. Svårigheter hos 

barn i ”gråzonen” var främst relaterade till tal och språksvårigheter hos barnen. Lutz 

(2013) skriver att barn i behov av särskilt stöd betraktas ur ett vuxenperspektiv, vilket 

utgör en förståelse att dessa barn utgör ett problem. Syftet med att identifiera barn i 

behov av särskilt stöd, är att finna lösningar och strategier som fungerar vilket gynnar 

barnet, förskolan och samhället. Författaren skriver vidare att mötet med miljön är 

avgörande i bedömningen huruvida problem infinner sig eller ej.  

 

 

2.5 Aktuell forskning gällande barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan 

Watson och McCathren (2009) menar att inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten innebär att se bakom barnets hinder och ha en förståelse för barnets 

förmågor. Individuella lösningar är nödvändiga för att barnet i behov av särskilt stöd ska få 

stöd i sitt lärande.  Författarna skriver vidare att familjen runt omkring barnet spelar en 

avgörande roll och har en inverkan på de individuella lösningarna för barnet. Inkluderande 

miljöer är designade för att bidra till ett lärande och verka för att alla barn ska vara 

delaktiga och skall bli så självständiga som möjligt. Barn i behov av särskilt stöd möter 

hinder i sin vardag på förskolan, detta innebär att barnen blir mer isolerande och mindre 

självständiga än sina kamrater. 

Rogow (1991) beskriver lekens betydelse för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd. Barn i behov av särskilt stöd har ibland svårt för att diskutera och argumentera i 

leken med andra barn och lämnar ofta leken. Detta beror enligt författaren på att 

dessa barn har svårt för att förstå den sociala kompetensen som behövs i leken. För 

att bli inbjuden eller komma in i leken finns vissa lekkoder och för att tillämpa 

koderna behövs en social kompetens. Kommunikation är en essentiell del i att leka. I 

rollekar tränas den sociala förmågan, där finns regler som sätter leken, exempelvis 

vem som leder leken genom maktposition och lekens olika ramar. För barn i behov av 

särskilt stöd är det svårt att förstå dessa regler. Rollekar kräver också komplexa 

färdigheter som förmåga till kompromisser och förhandlingar. Författaren skriver 

vidare att i förhållande till andra barn och förmågan att känna empati, är det en bra 

början till att utveckla sin sociala kompetens. Läraren måste inta en roll som 
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medforskande, och introducera leken för barn i behov av särskilt stöd på en nivå som 

barnet förstår. Genom att själv leka och visa hur viktig leken är för lärandets och 

utvecklingens skull får barn i behov av särskilt stöd en förståelse av lekens betydelse.  

För att inkludera leken med andra barn, tas barnet som är i behov av särskilt stöd 

med för att först observera leken tillsammans med barnet, för att sedan fråga barnen 

som leker om detta barn kan vara med i leken. Miljön har stor betydelse för att barn i 

behov av särskilt stöd ska känna sig inkluderade, författaren menar att om materialet 

inte finns tillgängligt till barnen kan inte barnen utforska på sitt bevåg utan måste 

alltid känna sig behövda av någon annan, oftast en vuxen, för att utforska materialet 

och artefakterna. Om miljön är bullrig och det är rörigt känner sig inte barn i behov 

av särskilt stöd sig trygga och då kan inte leken uppstå. Den diskursen stöds även från 

Flynn och Kieff ( 2003) där de anser att barn i behov av särskilt stöd känner sig mer 

fri och tar för sig mer i utomhusmiljön. Utomhuslek stimulerar språket bättre än 

inomhus för både barn och personal använder sig mer av språket generellt, 

ordförrådet blir större i de meningar som sägs.  

 Ylvén och Wilder (2014) menar att barn i behov av särskilt stöd påverkas av det 

samspel de har med sin omgivning, och den miljö där barnet vistas i har en 

betydande roll. Vårdnadshavare har en viktig roll i detta och utgör barnets proximala 

miljö, fokus ligger på att titta på barnets utveckling i ett sammanhang. Författarna 

skriver vidare att vårdnadshavarna har en viktig roll att förmedla kunskap om sitt 

barn. Samverkan mellan förskola och hem riktar in sig främst på att ge familjen 

möjligheter att kunna normaliseras. Förskolan ska ses som en arena för att verka för 

att dessa barn får ett sammanhang utanför hemmet, där delaktighet och stimulans är 

grundläggande värden och att barnen får en grupptillhörighet.  Kinge (2014) anser att 

för att få en tillitsfull relation med barnets vårdnadshavare behöver förskolläraren ha 

en öppen dialog med vårdnadshavare och att deras syn tas i anspråk. Författaren 

skriver att vårdnadshavarna är i behov av att mötas med förståelse och inlevelse i 

samtal med förskolans personal. Finns ett nära samarbete mellan hem och förskola 

kan det innebära att vårdnadshavarna tillgodoser det stöd som förskolan erbjuder i 

form av vägledning. Gal, Schreur och Engel- Yeger (2010) beskriver om samverkan 

mellan hemmet och förskolans personal är god intar personalen en mer trygg roll i sig 

själva för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. De känner barnen och har en 

kunskap om hur barnen beter sig i andra situationer än de situationer som uppstår i 

förskolan.  

DeVore, Miolo och Hader (2011) skriver om att konsulterande samråd kan hjälpa 

förskolläraren i deras dagliga arbete genom att ge strategier, metoder och mål att 

jobba mot. Författarna skriver att i dessa samråd ingår expertis som specialpedagog, 

logoped och sjukgymnast.  En kartläggning görs av barnets förmågor och identifierar 

hur verksamheten kan anpassas efter barnen med särskilt behov. De skriver vidare 

att kartläggningarna bidrar till självständighet och ökad livskvalité hos barnen med 

behov av särskilt stöd. Efter åtgärder som bestod av observation av barnen kom det 

konsulterande samrådet fram till strategier för personalen. Strategierna gjorde att 

barnen fick ökade kommunikationsmöjligheter och inflytande. Författarna menar att 



 9 

i de konsulterande samråden tittar de på barnens förmågor utifrån vad de kan och 

hur de kan jobba vidare. Asp- Onsjö (2006) menar för att lyfta problematik i 

arbetslaget kan specialpedagog konsulteras och utgöras som en resurs när ytterligare 

kompetens krävs. I vissa situationer krävs utredningar av ett resursteam bestående av 

läkare, psykolog eller lämplig expertis. 

2.5.1 Allmänna råd 

Skolverket skriver om att Allmänna råd (2014) med kommentarer finns till för att hjälpa 

med tolkning och stöd av prioriterade områden som finns i läroplanen för förskolan. Där 

finns  ett kapitel där de tar upp särskilt stöd för att inkludera barn i behov av detta. Där står 

det:  

 

FÖRSKOLECHEFEN OCH ARBETSLAGET BÖR TILLSAMMANS  

1. 

bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges 

det stöd som deras speciella behov kräver, samt  

2. 

kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatserna är ändamålsenliga (s.30). 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) och Skolverket (98/10) ska alla barn ges 

möjlighet till att få stimulans från sina egna förutsättningar. Alla barn har behov av 

något stöd under sin tid på förskolan, om behovet är periodvis eller om den är 

bestående beroende av olika familjeförhållanden, sjukdom, funktionsnedsättning 

eller andra svårigheter för att klara av vardagen i förskolan. Förskolechefen har det 

största ansvaret för att verksamheten kan utformas så att barn i behov av särskilt stöd 

kan utvecklas och får det stöd de behöver för att utmanas. Arbetslaget som står 

närmast verksamheten måste tillsammans med förskolechefen göra en bedömning 

hur verksamheten bör utformas.  

Enligt Skolverket (98/10) ska alla barn få känna sig tillhörande en grupp och få känna 

sig som en tillgång till gruppen. Barngruppen måste ses som en viktig del i det 

enskilda barnets utveckling och lärande. Då är det extra viktigt att ge det stöd som 

behövs för att det enskilda barnet kan utvecklas så långt som möjligt. Därmed blir 

verksamheten en resurs för barn som varaktigt eller tillfälligt är i behov av stöd. För 

att säkerställa att insatserna är tillräckliga är det av stor vikt att kontinuerligt följa 

upp och utvärdera arbetet. För att det ska bli möjligt är dokumentationen en stor del i 

detta arbete. Där ska det visas vilka stödinsatser som behövs och planeras, syftet med 

stödet, ansvarsfördelning och vilken övrig samverkan som behövs. Enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) ska barnets vårdnadshavare ges möjlighet till att 

delta vid utformningen av det särskilda stödet som anses behövas. Med kontinuerliga 

uppföljningar och utvärderingar av arbetslaget om behovet för särskilt stöd behövs 
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eller ej, ges en värdefull kunskap om hur förskolans kvalitetsutveckling ser ut. Om 

stödbehovet ökar ges signaler om att kvaliteten har försämrats och att förändringar 

behöver införas av verksamheten för att de ska kunna bedriva en verksamhet som är 

anpassad för varje barns behov. 
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3 Metod 

Mot bakgrund av forskningsfrågor och syfte har vi använt oss av metoden 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper anses vara en kvalitativ forskning 

(Bryman,2008). Det passar bäst för studien, diskussionen som kom igång 

återspeglade deltagarnas synpunkter och åsikter. Vi har gjort litteratursökning i 

databasen ERIC, nyckelorden som användes var inkludering, barn i behov av särskilt 

stöd och förskola. 

3.1 Metodologi 

Bryman (2008) beskriver i sin bok att fokusgrupper brukar ha sin betoning på ett visst 

ämne eller tema, det är en form av gruppintervju, flera deltagare är närvarande. Ett fokus 

ligger på att  som ledare av intervjun se samspelet inom gruppen och den gemensamma 

betydelsekonstruktionen. Fokusgruppen kan vara indelade i två typer, en gruppintervju där 

deltagarna diskuterar tillsammans och en fokuserad intervju, där deltagarna valts ut på 

grund av deras erfarenheter. I fokusgrupper kan deltagarna lyfta fram den frågeställning de 

tycker är relevant för ett visst område, det rymmer en möjlighet för deltagarna att utforska 

varandras åsikter. Frågor som är betydelsefulla för deltagarna kan komma upp till ytan och 

detta är en viktig del i kvalitativa undersökningar, eftersom en central del är de 

uppfattningar som människor har. I intervjuerna får forskaren  realistiska beskrivningar av 

vad människor egentligen tycker och tänker, eftersom de tvingas reflektera över sina 

uppfattningar. Ett mindre antal frågor av allmänn struktur är att föredra framför att istället 

ge utrymme för deltagarnas diskussion. I studien valdes tre öppna frågor baserade på syftet 

och forskningsfrågorna för att en diskussion skulle uppnås. Fördelarna att ge deltagarna 

fria tyglar är att forskaren kan lättare hitta det som deltagarna tycker är intressant eller 

viktigt. Gruppledaren måste anta två förhållningssätt, dels låta diskussionen flöda fritt, 

dels ingripa för att lyfta fram viktiga teman.  

3.2  Urval 

 I studien gjordes tre stycken fokusgruppsintervjuer med fyra stycken förskollärare i varje 

grupp. Vi valde tre olika förskolor och deltagarna representerade olika avdelningar. Tanken 

var att enbart ha förskollärare som deltagare då vi utgår från studiens frågeställningar och 

syfte. Tre olika förskolor var utsedda där vi hade bekanta, vid första kontakt fanns intresse 

att delta i fokusgruppen men en förskola valdes bort då det inte fanns tillräckligt många 

anställda förskollärare på förskolan. Det var även svårt att hitta tiden på en förskola för att 

personalen skulle kunna gå bort samtidigt, den intervjun lades sist i ordningen för att alla 

deltagare skulle kunna närvara. Vi valde både förskollärare med lång erfarenhet och kort 

erfarenhet, vårt syfte med detta var att diskussionen skulle bli bredare. Alla grupper var 

eniga om att detta ämne kan diskuteras mycket och länge och detta var det vi ville nå. 



 12 

3.3 Tillvägagångssätt  

Vi använde oss som sagt av tre olika fokusgruppsintervjuer med fyra förskollärare i varje 

grupp. Vi utgick från tre frågor som deltagarna tillsammans skulle diskutera, i slutet av 

intervjun fick alla svara på en utvärdering deltagarna fick fylla i hur de ansåg att deras 

synpunkter tagits i beaktande. När vi genomförde fokusgruppsintervjuerna började vi med 

att välkomna och tacka alla deltagare. Vi informerade om studiens syfte och metodvalet, de 

etiska aspekterna togs upp ytterligare samt  frågan om deltagarna tagit del av missivbrevet. 

Vi berättade om hur vi tänker gällande barn i behov av särskilt stöd, att det innefattar alla 

barn och inte enbart barn med diagnos. Vi frågade om det var någon som inte ville att vi 

skulle spela in intervjuerna.  Vid slutet av varje intervju lämnade vi en utvärderingsblankett 

som varje deltagare fick fylla i angående sina prestationer och om de fick möjligheten att 

framföra sina åsikter respektfullt (Sandström, 2015). Intervjuerna gjordes på respektive 

förskola för att deltagarna blev mer tillgängliga och det var enkelt för dem att kunna gå iväg 

i 30 minuter som var beräknat innan. 

3.4 Dataanalys 

Vi genomförde en kvalitativ innehållsanalys i studien. Bryman (2008) beskriver 

innehållsanalys som ett sökande efter bakomliggande teman i det material som 

analyseras, exempelvis från citat. Utifrån citaten vi valde ha med i studien, har vi 

tillsammans diskuterat resultatet och analyserat lösningar. Det är av stor vikt att 

frågorna är utformade så att man själv förstår innebörden av dem. Frågorna ska vara 

tydligt definierade, urvalet av informanter ska vara försvarsbart samt alla svar 

tillhöra samma dimension som forskningsfrågorna. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2014) skriver att en forskare måste göra en rad olika ställningstaganden 

när det gäller humanistisk vetenskaplig forskning. I studier där människor är inblandade 

finns det fyra principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav är till för att skydda de människor som deltar i studien. De fyra 

principerna innefattar deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2008). 

Ett missivbrev har skickats ut till förskolechefen som i sin tur har delat brevet vidare 

till de utvalda respondenter i fokusgruppsintervjun, där framgick att hänsyn till de 

etiska kraven gjorts ( se bilaga 1). Vid inledningen av fokusgruppsintervjun har dessa 

principer tagits upp igen och information att deltagarna har rätt att avbryta när de vill 

samt ta del av studien när den är färdig. Fokusgruppsintervjun har spelats in vid 

samtycke från alla deltagare, detta har använts enbart till studiens syfte och 

hanterades konfidentiellt. När studien skrivits klart har inspelningarna raderats. Alla 
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deltagare har fått information om principerna och att materialet enbart används till 

studien. 

 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Stukát (2011) skriver att det finns många tillförlitlighetsbrister i olika undersökningar 

och att dessa kan bero på feltolkningar av frågor och svar, svarens ärlighet, miljön där 

intervjun genomförs och om det förekommer yttre störningar under intervjun. För att 

öka tillförlitligheten i  fokusgruppsintervjuerna har deltagarna intervjuats avskilt från 

barngrupp och kollegor, för att minska de yttre störningarna. Intervjuerna har skett 

på tre olika förskolor där varje deltagare representerat olika avdelningar. Deltagarna 

har informerats om att svaren behandlas med sekretess. Eftersom vi har valt våra 

fältförskolor har vi redan relationer med vissa förskollärare i fokusgrupperna, vi har  

valt att den andre forskaren har ställt frågor respektive följdfrågor för att inte vinkla 

in svaren på en viss bana. På den förskola där ingen av oss kände förskollärarna tog vi 

båda ledarrollen och delade på uppgiften. Vi har använt oss av samma frågor i alla 

intervjuer (se bilaga 2 ). För att öka tillförlitligheten i studien har tolkningarna av 

transkribreringen gjorts tillsammans. Brymans (2011) råd för att öka den interna 

tillförlitligheten har tagits hänsyn till, då de tolkningar som gjorts av svaren från 

intervjuerna har kopplats till studiens teoretiska perspektiv. Genom att göra detta har 

studiens tillförlitlighet säkerställts. Stukát (2011) skriver att när det egna tänkandet 

och studien sätts in i ett teoretiskt perspektiv skapas en länk mellan teori och 

verklighet. Genom att en utvärderingsblankett (Sandström, 2015) har fyllts i av varje 

deltagare har studiens tillförlitlighet styrkts. 
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4 Resultat 

Efter våra genomförda fokusgruppsintervjuer har vi sammanställt och transkribrerat 

materialet. Studiens forskningsfrågor och teoretiska perspektiv kom fram i svaren. 

Vid slutet av fokusgruppsintervjun har varje deltagare fyllt i en utvärderingsblankett 

(bilaga nr:3) för att föra fram sina tankar om hur mötet har gått till och denna 

blankett är anonym ( Sandström, 2015). Svaren som gavs var att deltagarna tyckte att 

deras synpunkter hade kommit till tals, och att metoden var kul och givande Andra 

kommentarer som skrevs var att det var ett bra forum att diskutera i eftersom tiden 

inte alltid finns till detta, spännande och aktuellt ämne och kul att prata med andra 

än arbetslaget.  

4.1 Stöd till förskollärare 

Förskollärarna i studien ansåg att stöd finns tillgängligt inom verksamhetens ramar. 

På alla deltagande förskolor i studien arbetade personalen med barnhälsoteam. 

Likheterna på alla tre förskolorna var att det fanns specialpedagog och förskolechef 

som deltog i mötet tillsammans med olika pedagoger från olika förskolor och 

avdelningar. Deltagarna i studien ansåg att dessa möten var bra ventilationstillfällen 

och bra tid för diskussion. Deltagarna ansåg att det var bra att det var förskollärare 

från olika förskolor och avdelningar, på så sätt kunde det bli bra diskussioner.  Alla 

tre förskolor i studien hade olika material som de använde under dessa möten. Det 

var en förskola som berättade att deras material var baserat på barnperspektiv och de 

fick enbart använda sig av positiva ord, medan de två andra förskolornas material 

utgick från personalens perspektiv. Alla förskolor i studien ansåg att problemen som 

togs upp på dessa möten gick att känna igen, de kunde känna igen situationerna 

utifrån sina egna erfarenheter och relatera till problemet utifrån sina egna perspektiv. 

En förskollärare beskriver: 

Citat 1. 

Alla får berätta lite om de barn man behöver råd om, vilket stöd man behöver. Det blir lite 

diskussion om det. Man hinner ju inte heller prata i arbetslaget om hur man ska göra. Man löser 

bara man pratar om det, då förändras det på något vis.Det är märkligt. Man sätter ord på det 

och man ser det från nån annans synvinkel. Man får stöd i reflekterande frågor och de frågorna 

antecknas och skrivs ned, de får jag med mig till mitt arbetslag. De tittar vi på och ofta säger vi 

varför gjorde vi så där. Vad tokigt att inte vi gjorde så där. 

4.1.1 Resurser som krävs 

Alla förskolor i studien ansåg att stödet de kunde få från specialpedagogens håll var 

bra, men inte tillräckligt.  Deltagarna ansåg att ytterligare åtgärder kunde kopplas in i 

form av observation på plats. Deltagarna ville att specialpedagogen skulle vara mer 

närvarande i förskolan, än enbart telefonkontakt. Deltagarna ansåg att hjälpen kunde 

bli bättre för barnet i behov av särskilt stöd om specialpedagogen närvarade oftare. 

En förskola ansåg att de hade väldigt god kontakt med specialpedagogen. Personalen 



 15 

kunde ringa till specialpedagogen för att ventilera och specialpedagogen kunde 

därmed sätta ord på problematiken vilket bidrog till att personalen kunde arbeta 

vidare. Den hjälpen personalen fick från specialpedagogen kunde även vara att om 

personalen har låst sig kunde specialpedagogen komma med färdiga lösningar som 

personalen arbetade vidare med för att sedan efter några veckor träffas och se på 

resultatet. En av förskolorna i studien hade en personlig assistent till ett barn på en 

avdelning med diagnos. Personalen på den avdelningen fick enskild handledning av 

specialpedagog specifikt för det barnet, resten av personalen på förskolan ansåg att 

de också behövde den handledning då detta barn fanns med vid övergångar som 

öppning och stängning. Personalen ansåg att tiden saknades för viktig information 

om barnet till all personal i huset. Personalen på denna förskola ansåg även att vid 

avdelningsbyte saknades tiden för att lära känna barnen och hur arbetslaget innan 

har arbetat och vilka strategier som använts. 

Alla deltagarna i studien ansåg att den utbildning de har inte är tillräcklig för att möta 

barn i behov av särskilt stöd. En förskollärare beskriver: 

Citat 2. 

Vi är ju inte utbildade, vi vet inte hur vi ska möta det här. Jag har gått någon kort kurs bara, jag 

vet inte hur man ska jobba med det. Utbildningen är ganska tunn också. Här har vi ett barn, vad 

ska vi göra med det? Vi visste ingenting. Det är när man är i det som man lär sig, det är här och 

nu man kan inte veta något innan. 

 Det händer att personalen kan få enskilda handledningar annars brukar de läsa på 

själva om problematiken. Deltagarna ville ha mer kompetensutveckling och möjlighet 

till utbildning inom ett visst område, om förskolechefen visste att ett barn i behov av 

särskilt stöd skulle komma till avdelningen. Deltagarna ansåg att alla är olika, man 

kan inte läsa om hur ett barn i behov av särskilt stöd ska bete sig i olika situationer. 

Miljön var viktigt för en förskola i studien, en deltagande förskollärare önskade en 

miljöplanerare, som planerade miljön efter barngruppens behov och önskningar. 

Deltagarna ansåg att lärmiljön måste anpassas efter barnens trygghet, vissa barn 

behöver en lugn miljö för att klara vardagen i förskolan. En bullrig miljö utlöser 

stress hos barnen och personal. Lokalernas utformning var i behov av planering  

frågor som ställdes kunde vara om lokalen var handikappanpassad eller ej, fanns det 

öppna ytor eller bara små rum? Oftast har ekonomin stor del i hur lärmiljön ska eller 

kan utvecklas i förskolan. 

4.1.2 Fördelar och nackdelar som framhålls 

De förskolor och deltagare som valdes ut till studien såg föräldrarna som en resurs. 

Föräldrarna känner sina barn och har mer kunskap om dem. Föräldrarna talar om 

hur de gör hemma med barnen och tillsammans med förskolans personal hittar de 

gemensamma lösningar på olika problem som ska lösas. En bra dialog och samverkan 

med föräldrarna är nyckeln för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna utvecklas 

vidare och komma in i resten av barngruppen. En förskola diskuterade om man vill 
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gå vidare i en utredning om ett visst barn måste man ha föräldrarna med sig på den 

banan, om föräldrar och förskolans personal inte är överens känner denna grupp av 

deltagare att de har stöd från förskolechefen. Ibland ser situationen annorlunda ut 

och det är hemmet som varnat om problem hemma men förskolan har inte upplevt 

något, då tar hemmet hjälp av kommunens familjecentrum eller barnavårdscentral. 

Denna förskola i studien diskuterade om hur man arbetar när hemmet och förskolan 

inte är överens då gäller det att göra det bästa för barnet i förskolan. En förskollärare 

beskriver: 

Citat 3. 

 Jag tycker ofta att man är rätt överens. Då tar man hjälp av chefen, provar i ett vanligt samtal 

sen i ett utvecklingssamtal, så ser man hur mycket med på banan de är. Hur lika tänker vi kring 

ditt barn. Sen föreslår man specialpedagog,man känner ju av det. Man känner så att då skulle 

jag be chefen om hjälp. Sen möts man inte alltid det är så också, vi får göra det bästa här på 

förskolan. Föräldrarna får göra det dem tycker är det rätta hemma. Ibland blir det så. Vi kan få 

stöd från chefen i hur vi ska jobba med det barnet. 

Den förskolan som använde en personlig assistent till det barn som var i behov av 

det, ansåg assistenten som en fördel. Hela barngruppen drog nytta av att assistenten 

fanns till för det specifika barnet. Det fanns grundläggande rutiner som all personal 

kunde dra fördel av. När assistenten inte var på plats blev nackdelen att personalen 

som fanns kvar inte kunde lösa vissa situationer som uppstod med detta barn. Barnet 

i behov av särskilt stöd fick en negativ roll i barngruppen och hade svårt för att 

inkluderas i leken med de andra barnen på avdelningen. För att denna avdelning på 

förskolan i studien skulle få en assistent till barnet i behov av särskilt stöd var de 

tvugna att ta in fler barn på avdelningen, detta ansåg deltagarna i studien var till en 

fördel, då de såg till barnets bästa och trodde på att barnet skulle må bättre av att en 

assistent fanns närvarande. 

Det alla deltagarna var överens om i studien var att tiden i verksamheten var en 

nackdel. Tiden räckte inte till för reflektion, diskussion och planering. Det var många 

andra arbetsuppgifter som skulle lösas utanför barngruppen. På en av förskolorna 

ansåg de även att tid för kartläggning av varandra i arbetslaget inte fanns. De ville ha 

tid för att filma sig själva i olika aktiviteter och situationer för att sedan reflektera 

över sina egna handlingar. En förskollärare beskriver: 

Citat 4. 

 Det man gör är invant. Vi gör på konstigt sätt, vi måste göra saker på ett annat sätt. Hur arbetar 

vi, rätt eller fel man behöver verktyg. Funkar i verksamheten man är med och ser barnet. Det 

skulle vara bra att se hur man jobbar och på aktiviteten man gör tillsammans med barnen. 

Efteråt vill man ju reflektera. Man kan ju också observera varandra, kartlägga för att få syn på 

situationen med att filma. Det är ett bra verktyg. 

 Deltagarna ansåg att de ofta arbetar enkelspårigt och det kunde vara svårt att bryta 

invanda mönster. En av deltagarna på en förskola diskuterade om att frånvaro bland 

personalen kunde vara knepigt, för då går tiden åt till att lösa dagens upplägg med de 

resurser som finns. Det var sårbart för de barn som är i behov av särskilt stöd när 
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rutiner bryts. Barngrupperna kunde delas under en viss period, ofta blev det under de 

rutinbundna situationer som frukost, lunch, mellanmål och utevistelse. Alla förskolor 

i studien ansåg att indelning av barngruppen i smågrupper var till en fördel för att 

inkludera barnen. Deltagarna ansåg att de såg barnen bättre i smågrupper och utifrån 

det kunde de hjälpa varje barn att utvecklas från deras egna förutsättningar. 

En av förskolorna i intervjuen ansåg att det var till en nackdel att förskolechefen hade 

så stort område så de inte alltid får det stöd som efterfrågas av personalen av chefen. 

Det löste dem genom att ta hjälp av kollegor från förskolan på andra avdelningar och 

på så sätt blev det till en fördel för att skapa ett bättre arbetsklimat och samarbete 

mellan avdelningarna på förskolan. Det bidrog till att personalen lärde känna alla 

barn i förskolan, då skapades en trygghet både bland barn och personal.  

4.1.3 Resultatets teoretiska perspektiv  

Ett resultat som framkom var att förskollärarna illustrerade att de resonerade ur  

dilemmaperspektivet och dess sociokulturella betydelse, genom att deltagarna fick 

igång en diskussion, olika erfarenheter av deltagarna synliggjorde deras perspektiv 

och en delaktighet uppnåddes. Dilemmaperspektivet representerades under de 

barnhälsoteam som alla deltagande förskolor i studien hade. Där togs olika problem 

och dilemman upp som löstes från ett sociokulturellt perspektiv. Alla deltagare ansåg 

att de kände igen problemen som togs upp, trots att deltagarna inte hade närvarat 

under själva situationen. Även det kompensatoriska perspektivet framskymtades från 

en av förskolorna när de diskuterade från ett diagnosperspektiv. Deltagarna ansåg att 

barn i behov av särskilt stöd endast infattade barn med utredda diagnoser. 

4.2 Tolkning 

Deltagarna  ansåg att när de delar barngruppen i mindre grupper ser de barnen på ett 

bättre sätt och då kan hjälpa dem bättre från barnens egna förutsättningar. Barnen 

själva kunde hjälpa varandra och de blandades i konstellationer som de aldrig hade 

valt själva. Deltagarna ansåg att  barn som befann sig runt de barn i behov av särskilt 

stöd växte i sin roll och självkänsla. En förskola ansåg att när barnen blandades i 

mindre grupper blev leken bättre och lugnare och alla fick deltaga i leken. Enligt 

Skolverket (98/10) ska varje barn få sina behov respekterade, tillgodosedda och få 

uppleva sitt eget värde. 

4.2.1  Arbetet som görs inom nuvarande ramar 

I fokusgruppsintervjuerna framkom det att alla förskolor i studien arbetade med 

barnhälsoteam. Deltagarna uppskattade dessa träffar, men på en förskola i studien 

tog arbetet slut vid mötets slut, personalen delgav inte vidare information till deras 

avdelning på hemhörande förskola. Deltagarna ansåg att det var en fördel att det 

fanns förskollärare som representerade olika förskolor och avdelningar. Deltagarna 

ansåg att i dessa möten blev det bra diskussioner om dilemman som de hade någon 

sorts anknytning till. 
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Deltagarna ansåg att de hade god kontakt med specialpedagogen och att de kände en 

trygghet med att kunna ringa specialpedagogen i vilka situationer som helst. Studiens 

deltagare kände sig nöjda med att både få klara lösningar från specialpedagogen, 

mest när personalen hade kört fast i vissa frågor, men att de även kunde diskutera 

med specialpedagogen om olika problemlösningar. Studiens perspektiv blir tydligt, 

personalen har olika dilemman som måste lösas. Svaret och lösningen diskuteras 

fram tillsammans med specialpedagogens hjälp. 

4.2.2  Ytterligare resurser 

Deltagarna var nöjda med samarbetet med specialpedagogen, men om de fick önska 

utanför ramarna ville de att specialpedagogen skulle finnas mer tillgänglig på plats, 

för att se händelserna själva och inte få dem återberättade. 

Bristen på utbildning kom fram under intervjun av samtliga förskolor i studien. 

Deltagarna ansåg att om de fick ett barn med utredd diagnos hade personalen ingen 

tid att få någon kunskap eller utbildning om diagnosen. När detta inträffade tog 

personalen kontakt med barnets vårdnadshavare och fick uppgifter och kunskap från 

dem om barnet. Alla deltagare i studien ansåg att föräldrarna sågs som en resurs till 

att lära känna barnen ytterligare. 

Miljön var betydelsefull för deltagarna i studien, en önskan från en av deltagarna var 

att förskolan skulle ha möjlighet att utnyttja en miljöplanerare. Denna planerare 

skulle tillsammans med arbetslaget planera miljön utifrån barnens möjlighet till 

lärande. Lokalernas utformning diskuterades under alla deltagande förskolor, om det 

var öppna ytor eller små rum. 

4.2.3  Fördelar och nackdelar 

Under intervjuerna framkom det att alla deltagare i studien såg föräldrarna som en 

fördel, för att föräldrarna känner sina barn på ett annat sätt än vad förskollärarna 

gör. Samverkan mellan förskola och hem fungerade väl för att ta fram en gemensam 

mall för ett lika arbete för barnen. Deltagarna diskuterade även om oenigheter mellan 

förskola och hem, personalens arbetsätt blir då en utgångspunkt från barnet i behov 

av särskilt stöd i förskolans verksamhet och gör det bästa för barnet i fråga under 

vistelsen i förskolan. 

Nackdelen som alla deltagare var överens om var att tidsbristen i verksamheten var 

en faktor. Tiden går åt till andra uppgifter som att ordna med vikarier vid 

personalfrånvaro eller att dela upp barngrupper till andra avdelningar. Deltagarna 

antydde att barn i behov av särskilt stöd var beroende av rutiner och att känna 

trygghet, och delades barngruppen isär kunde det skapas en otrygghet bland dessa 

barn. Fördelen med att interagera barn på förskolan är att studiens teoretiska 

perspektiv syns i detta samarbete över avdelningarna på förskolorna. Dilemmat visas 

tydligt och barnens sociala kompetens tränas. 
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Den deltagande förskola som använde sig av assistent åt ett specifikt barn ansåg att 

det var en fördel för hela barngruppen. Nackdelen som fanns var att när assistenten 

hade gått för dagen och detta barn fanns kvar visste resterande personal på förskolan 

inte hur de skulle arbeta med barnet. DeVore, Miolo och Hader (2011) skriver om att 

strukturerade planer och kontinuerliga samtal med exempelvis specialpedagog ska 

fortlöpa. Genom att ha en assistent till ett barn i behov av särskilt stöd har resterande 

personal inte fått ta del av planen och arbetet som ska gynna detta barn. 

 

4.3 Sammanfattning av tolkning samt personliga reflektioner 

över resultatet. 

Sammanfattningsvis återspeglas studiens teoretiska perspektiv i diskussionen från 

deltagarna i fokusgruppsintervjuerna. Olika typer av dilemman uppstod i många 

situationer som måste lösas och det sociokulturella perspektivet med inkludering 

representeras både bland fördelar och nackdelar inom nuvarande ramar i förskolans 

verksamhet. Svar som framträdde från frågeställningen om ytterligare resurser krävs 

fanns representerade, i inledningen av intervjuen var vi tydliga med att påpeka att 

önska stort och fritt och i vissa svar från deltagarna införlivades detta. Vi blev glatt 

övveraskade av att alla deltagare ansåg att föräldrarna var positivt och ses som en 

resurs till barnet i behov av särskilt stöd, och att samverkan mellan hem och förskola 

verkade fungera bra. Tidsbristen framkom från alla deltagare och det är inte 

förvånande, från våra erfarenheter vet vi att mycket tid går åt till andra uppgifter som 

tar tid från barngruppen. 

 Det var intressant att höra om barnhälsoteamen och dess innebörd, det verkar gynna 

arbetet framåt i inkludering av barn i förskolan där man från ett dilemmaperspektiv 

diskuterar fram lösningar på olika situerande problem. Den deltagande förskola med 

assistent ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med en extra personal. 

Nackdelen som tolkas var att denna assistent inte arbetar med att inkludera barnet i 

resterande barngrupp utan arbetar med barnets omvårdnad och trygghet, samt att 

resterande personal inte blir inkluderande i barnets problematik. Personalen saknade 

kunskaper som enbart assistenten har fått om detta specifika barn. En av deltagarna i 

studien tänkte stort och utanför ramarna inom lärmiljön som finns på förskolan. 

Hjälp av en planerare som tillsammans med arbetslaget skulle utforma miljön som 

gynnade barnen i deras utveckling och lärande var önskvärt. Tolkningen som gjordes 

när deltagarna diskuterade om specialpedagogens roll var att deltagarna var relativt 

nöjda men de ville har mer hjälp på plats av specialpedagogen. Deltagarna ville att 

specialpedagogen skulle se med egna ögon vad som sker i vissa situationer, än att de 

endast gick på den beskrivning som oftast gavs från förskolans personal. Även här 

sätts studiens teoretiska perspektiv i handling. Utbildning inom vissa områden var ett 

återkommande ämne som diskuterades. Deltagarna i studien ansåg att de inte hade 

den utbildning som ibland krävs för att möta behoven. Mer kompetensutveckling 

efterfrågades och förberedande inför vissa platsförändringar, exempelvis från en 
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avdelning till en annan. Studiens sociokulturella perspektiv framhålls ytterligare när 

en förskola diskuterade om förskolechefens stöd till personalen inte alltid fanns. 

Personalen tog hjälp av annan personal från förskolans andra avdelningar , på så sätt 

bidrog detta till ett samarbete mellan avdelningarna och en social konstruktion kunde 

breddas. Deltagarna i studien ansåg att barnen blev tryggarre när de kände igen fler 

personal från samma förskola. 
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5 Diskussion 

Syftet var att undersöka några förskollärares syn på stöd för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd samt analysera vilket specialpedagogiskt/ vilka specialpedagogiska perspektiv 

som därvid kommer till uttryck. Under fokusgruppsintervjuerna kom det fram genom 

diskussion olika åsikter, teorier och arbetssätt. Önskemål att ytterligare resurser som 

specialpedagogen stöd kunde vara bredare. I intervjuerna har det diskuteras fram olika för 

och nackdelar med nuvarande strategier. Ovannämnt kommer att diskuteras senare i 

kapitlet. I inledningen av intervjun benämnde vi att barn i behov av särskilt stöd inte  

endast behöver vara barn med diagnos, utan att alla barn i förskolan behöver någon gång 

stöd av något slag, antingen under en viss period eller på heltid. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I studien har det synliggjorts att deltagarna i studien ansåg att en specialpedagog på 

plats var önskvärt. Deltagarna upplevde ofta att de kunde komma i kontakt med 

specialpedagog, behovet som fanns var att specialpedagogen skulle se händelsen här 

och nu. Detta efterfrågas av deltagarna i studien och styrks med resultat från De 

Vore, Miolo och Hader (2011). Författarna skriver om det konsulterande samrådet 

som gjordes efter observation av det berörda barnet, en kartläggning vilket 

resulterade i åtgärder för personalen. Specialpedagogen som är på plats kan se 

händelser och sammanhang i sin kontext.  En situation som beskrivs utifrån en 

händelse, berikas genom att den får upplevas på plats.  Tydliga signaler kan lätt 

misstolkas, exempelvis kroppspråk. Nilhom (2007) beskriver i dilemmaperspektivet 

att det sociokulturella samspelet har betydelse när barnet möter miljön, det sker i 

situationsbundna faktiska förhållanden. I studien framkom dilemmaperspektivet 

tydligast. Från diskussionerna som uppkom under intervjun bidrog det till att stärka 

perspektivet ytterligare. 

 Under det dagliga arbetet i förskolan uppkommer situationer där specialpedagogen 

kan var behjälplig, där färdiga lösningar på problemtiken kan hjälpa för stunden. 

Deltagarna i studien upplevde att det kan vara svårt att se en helhet i problematiken, 

de är rädda för att de missar viktig information som kan leda till en lösning på 

dilemmat. Deltagarna i studie ansåg sig behöva ett långsiktigt stöd, som utgår från 

dilemmaperspektivet ur en mikropolitisk nivå. Barngrupper är förändeliga och  alla 

barn är olika, vår barnsyn ligger till grund i hur vi tänker om detta. För att 

specialpedagogen ska bli en naturlig del i verksamhet och lära känna barnen krävs  

att en kontakt skapas. Lösningar för att underlätta specialpedagogens arbete är att 

förskollärarna använder sig av filmning för att dokumentera olika situationer. På 

detta sätt fångas en helhetsbild. 
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Samtliga deltagare i studien ansåg att mindre grupper gynnade barn i behov av 

särskilt stöd. Personalen ser barnen bättre och kan hjälpa barnen med deras 

utveckling. Barnen kan ta hjälp av varandra när olika konstellationer av barngruppen 

görs som barnen själva troligtvis inte skulle ha valt. Det sociokulturella perspektivet 

blir synligt då barnen får mötas i den proximala utvecklingszonen. Leken blir bättre 

och lugnare och på så sätt kan alla barn få en chans till att bli inkluderande i leken. 

Mindre grupper är fördelaktigt då det enskilda barnet blir synligt i sitt lärande. I  

mindre grupper skapas andra kamratrelationer då konstellationen av gruppen redan 

är förutbestämd. Den sociala kompetensen stärks och den behövs i leken. Rogow 

(1991) menar för att bli inbjuden finns vissa lekkoder och för att tillämpa lekkoderna 

behövs social kompetens. Barn i behov av särskilt stöd har svårt att förstå den sociala 

kompetensen som behövs för att leka. Ett sätt att utveckla sin sociala kompetens är 

att leka rollekar. Om barn inte får utrymme i sina rollekar, utan de regler som finns 

på förskolan kommer i första hand bidrar det till att leken inte får chans att utvecklas. 

Leken blir ibland tvungen att städas undan vid olika rutinbundna situationer. Enligt 

Skolverket (2010) ska barn ha rätt till inflytande om sina egna handlingar i förskolans 

verksamhet. 

På en av förskolorna i studien framkom det att tiden inte fanns för samtal kring byte 

av avdelning. Ansvaret ligger på organisationsnivå, rutiner finns att tillgå vid 

inskolning men saknas vid byte av avdelning. Barn i behov av särskilt stöd behöver en 

strukturerad miljö, för utveckling och inkludering (Sandberg & Norling, 2014). 

Rutiner behövs från flera synvinklar, exempelvis vid påklädning och matsituationer  

blir det extra tydligt då det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Det kan visa sig i 

situationer som personalbyte och andra rutinbundna tillfällen på förskolan. 

 På en av förskolorna i studien upplevdes det att mycket tid går åt till att organisera 

personal vid frånvaro. Tid i barngruppen bidrar till att målen från läroplanen kan 

uppfyllas och därmed kan förskolans kvalitet bli hög. Om tiden tas från barngruppen 

till andra uppgifter som att samordna vikarier blir konsekvenserna att personalen 

enbart arbetar på ett omvårdnadssätt. Husvikarier och enhetsvikarier täcker upp vid 

behov och skapar trygghet för barn, personal och vårdnadshavare. Den förskola i 

studien som hade enhetsvikarie ansåg att det var bra men vid frånvaro av 

enhetsvikarien togs beslutet att inte ta in andra vikarier från bemmaningstjänst inom 

barnomsorgen.  Lösningarna som gjordes var att barnen fick gå över till andra 

avdelningar, främst vid måltider och utelek. Sådana lösningar kan gynna barn i behov 

av särskilt stöd, vilket bidrar till ytterligare inkludering. En tillitsfull relation inger 

trygghet för barnen då personalomsättningen är låg. Som Sandberg och Norling 

(2014) skriver spelar rutiner och struktur på förskolan en betydande roll för barn i 

behov av särskilt stöd.  

Samverkan mellan hem och förskola anser Ylvén och Wilder (2014) har en  betydelse 

för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna känna gemenskap och bli inkluderade i 

barngruppen. Vårdnadshavarna har en viktig roll i att förmedla kunskap om sitt barn, 

och förskolan ska ses som en förlängd arena från hemmets miljö. Med stöd av 
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Watson och Mcathren (2009) anser vi att barn i behov av särskilt stöd måste mötas 

som de individer de är och att se till barnets förmågor istället för hinder. Vi anser att 

barn i behov av särskilt stöd behöver stärkas i sin självkänsla för att kunna inkluderas 

i gruppen.  Ylén och Wilder (2014) anser att vårdnadshavarna har en viktig del att 

förmedla viktig kunskap om sitt barn. 

 Förskolan ska ses som en arena för att verka för inkludering, delaktighet och 

stimulans och för att barnen ska känna grupptillhörighet. Barn i behov av särskilt 

stöd behöver få kamratrelationer på förskolan, vi antar att det inte finns 

representerade i hemmiljön. Vi måste se till vårt uppdrag på förskolan som innebär 

delaktighet och inkludering för alla barn. 

Sandberg och Norling (2014) menar för att få bra kvalitetet i förskolan ska 

verksamheten se till att förskollärarna upprättar en strategi för att följa barnen i dess 

vardag. Under intervjun framkom det att en förskola ansåg att de inte hade det stöd 

de ville ha från förskolechefen. I Skolverkets Allmänna råd (2014) står det att det är 

förskolechefens uppdrag att se till att personalen får det stöd de behöver för att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Chefen och arbetslaget ska tillsammans 

utforma verksamheten så att alla barn får det stöd de behöver och kräver. 

Förskolechefens ansvar ligger även i att följa upp och utvärdera särskilda frågor. Asp- 

Onsjö (2006) skriver om att åtgärdsprogram kan vara ett resultat från kontinuerlig 

dokumentation av förskolans verksamhet. Ett stöd från förskolechefen är väsentligt 

för att en god kvalitet ska kunna uppnås. Som ett arbetslag måste man kunna känna 

att det finns en ledare som kan uppmuntra och utveckla sin personal.  

5.2 Metoddiskussion 

 Vi tänkte först använda oss av intervjuer som metod till studien, men vid samtal med 

vår handledare blev vi tipsade om att använda oss av fokusgruppsintervjuer. Detta 

ämne diskuteras bättre i grupp och deltagarna kan dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter.  

Inför studiens fokusgruppsintervjuer skickades det ut missivbrev, där stod det att 

under ett möte skulle det vara fyra förskollärare som under 30 minuter skulle 

diskutera tre frågor inom specialpedagogiksområdet. Vi hade tre tänkbara förskolor i 

förväg men vi var tvugna att tänka om, då det på en förskola saknades anställda 

förskollärare. Det var även svårt att få fyra förskollärare att gå från barngruppen 

under 30 minuter. Reflektionen som görs är att det nu råder  förskollärarbrist och att 

många förskolor saknar behörig personal. Det är svårt för personalen att gå från 

barngruppen en viss tid på dagen, vilket resulterade i att det var vi som fick anpassa 

oss efter förskolan. Vi valde att intervjua på respektive förskola för att underlätta för 

respondenternas deltagande. Många förskollärare ansåg att det hade varit enklare att 

träffas en och en och inte tillsammans i en grupp. 

Metoden som användes i studien var en kvalitativ metod, enligt Bryman (2011) är det 

en metod som används för att synliggöra hur deltagare i olika studier tolkar 
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verkligheten. Denna metod valdes för att synliggöra hur dessa förskolor som valdes 

till studien arbetade med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. I slutet av 

fokusgruppsintervjun delade vi ut en varsin utvärderingsblankett till deltagarna, 

syftet med detta var att vi skulle få se att varje deltagare kände att de hade fått föra 

fram sina synpunkter. Vi valde att spela in intervjuerna, det visade sig att en 

deltagare var obekväm i detta. Den deltagaren diskuterade inte mycket men i 

utvärderingsblanketten var det ingen som kryssat i att de inte fick föra fram sina 

synpunkter. När första intervjun var genomförd, stängde vi av inspelningen men 

deltagarna fortsatte diskutera. Vi frågade om det var okej att spela in en gång till. 

Deltagarna samtyckte till detta och studiens resultat berikades av den intervjun. 

Bryman (2011) skriver att det är en fördel att spela in intervjuer. Materialet kan 

lyssnas och bearbetas flera gånger utan att värdefull information kan misstolkas. Fast 

det fanns en deltagare som kände sig obekväm valde vi att spela in. 

5.3 Diskussion av studiens citat 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom det citat som tydligjorde studiens resultat. 

Citat 1 handlar om barnhälsoteammötena som deltagarna ansåg vara ett bra 

ventilationstillfälle. Ofta kände personalen i mötet igen de dilemman som beskrevs 

och vilket stöd som behövdes. Det är behövande med dessa samtal och diskussioner, 

ofta känner man som personal i förskolan igen sig i problemen och kan relatera till 

sina erfarenheter. Det är viktigt att sätta ord på det som görs, ofta ser arbetssättet 

likadant ut, det viktigt att stanna upp och analysera sitt arbete och hur dilemmat ser 

ut. Då kan lösningar ske och i vissa fall kan det vara onödigt att ta stöd från andra 

instanser som specialpedagog. I citat 2 handlar det om att deltagarna anser att de 

saknar utbildning och att de lär sig under arbetets gång. Utbildning är viktig för ett 

arbete med barn i behov av särskilt stöd. Att lära sig under arbetets gång kan ses som 

kritiskt då personalen inte vet med sannolikhet vad de arbetar mot, om de är på rätt 

väg eller ej. Citat 3 handlar om samverkan mellan hem och förskola. Skolverket 

(2010) skriver om att förskolan ska ge delaktighet till föräldrarna. Om barn i behov av 

särskilt stöd fungerar i en viss miljö och inte i en annan blir det intressant att 

analysera hur arbetet går till i den miljö där barnet kan fungera. Det är bäst om både 

förskolans personal och föräldrar är överens, men ibland stämmer inte detta. Det är 

då viktigt att se till barnets bästa och att barnet fungerar i den miljö de vistas i. Att 

stödet från chefen finns tillgängligt bidrar till att arbetet anses mer professionellt. 

Citat 4 handlar om tidsbristen för reflektion tillsammans i arbetslaget. Arbetet flyter 

oftast på och personalen stannar inte upp och analyserar sitt arbete. Barn är oftast 

anpassningsbara och trivs i de flesta situationer, men det gäller att reflektera över sitt 

arbete och hur vissa aktiviteter presenteras. Verktyg som är bra att använda kan vara 

att filma sig själv, eller be sina arbetskamrater observera de aktiviter man håller i för 

att skapa en tankegång. Då gäller det att inte ta kritiken personlig utan endast 

professionell. 
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5.4 Slutsatser 

Syftet var att undersöka några förskollärares syn på stöd för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd samt analysera vilket/ vilka specialpedagogiska perspektiv som därvid 

kommer till uttryck. Det som framkom tydligast i studien var att alla deltagare ansåg att 

Barnhälsoteammöten var ett stort stöd. Under dessa möten togs det upp olika dilemman 

som kändes igen från deltagarna på något sätt. Fastän vissa förskollärare inte hade varit 

med i situationen kunde de relatera och få igång en bra diskussion som oftast resulterade i 

en lösning. Trots att det var en av förskolorna som stack ut i mötets utformning, upplevde 

deltagarna att dessa möten gav otroligt mycket i arbetet med olika dilemman.  

Deltagarna kände att stödet från specialpedagogen fanns, men önskan var att 

specialpedagogen skulle finnas mer på plats för att se vissa händelser i olika situationer. 

Deltagarna ansåg att specialpedagogen kunde missa många signaler som bara denne kan 

uppfatta. Eftersom förskollärare inte har någon bredare utbildning inom området kände 

deltagarna, att om de endast beskriver olika händelser, missas viktig information som har 

betydelse. En specialpedagog kan se hur miljön, resten av barngruppen och personalens 

betydelse kan relatera till vissa problem. Det framkom även en önskan om utbildning inom 

området av alla deltagare. Många gånger kom det barn med olika utredda diagnoser och 

personalen hade ingen kunskap om diagnosen. Om förskollärarutbildningen ser över den 

poäng som specialpedagogikkursen har nu och gör den större kan det bidra till ökad 

kompetens inom området. Även en fortlöpande kompetensutveckling inom området är 

behövande för förskolans personal, för att de ska känna trygghet i deras arbetssätt. 

Förskolechefen har ett ansvar att utbilda sin personal inom de områden som behövs 

(Skolverket, 2010). 

Tiden sågs vara bristfällig från alla deltagare i studien. Tid för reflektion, analys och 

dokumentation tillsammans i arbetslaget hanns inte med, detta styrker Sandberg och 

Norling (2014). Problemet i detta blir att barngruppen drabbas och barnens trygghet i 

vardagen inte finns representerad, vilket är till nackdel för barn i behov av särskilt stöd ( 

Sandberg & Norling, 2014). Personalen i förskolan har utöver målen i läroplanen som skall 

uppfyllas, andra arbetsuppgifter och åtaganden som tar tid från barngruppen. Ett förslag 

efter genomförd studie på fortsatt forskning är att se över förskollärarens arbetsuppgifter, 

exempelvis hur arbetstiden är förlagd under dagen. En viss tid i barngrupp och en viss tid 

åt administrativa uppgifter som fördelas på ett bra sätt. Ges det tid utanför barngruppen 

till reflektion och analys från det dokumenterade materialet kan resultatet generera högre 

kvalitet i förskolan. 

Deltagarna i studien ansåg att mindre grupper gynnade barn i behov av särskilt stöd, detta 

är något som styrks av Skolverket (2014). Om personaltätheten är hög oavsett hur många 

barn det finns i barngruppen bidrar det till att förskolans kvalitet blir högre. Finns det 

grupper med mindre barn i, minskar behovet av annat stöd ( Skolverket, 2014). 

Barngrupper indelade i mindre grupper får ibland ett lugn och förskolläraren kan se varje 

individ och dess utveckling och lärande. Kontakten blir bättre mellan barn och 
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förskollärare, det bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen. Barnen känner sig 

tryggare och trivseln på förskolan stärks. 
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7 Bilaga 1, Missivbrev 

Stöd för inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås 

som går vår sista termin och med det är vi i full fart med vårt examensarbete. Vi har 

valt att skriva inom den specialpedagogiska inriktningen. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilket sätt förskollärare behöver  stöd i sin 

profession för att möta barn med särskilda behov i verksamheten eller om de är nöjda 

med den hjälp de har i dagsläget. Vi har sett från tidigare erfarenheter att 

förskollärare vill ha stöd på något sätt. Vi vill ta reda på om detta stämmer och vad 

som efterfrågas av förskollärarna.  

Vi har fördjupat oss i relevant litteratur och den senaste forskning som finns inom 

detta ämne, vi har för avsikt att ta del av er kunskap och erfarenheter som 

verksamma förskollärare. Därmed vill vi genomföra en fokusgruppsintervju, med det 

menar vi att fyra st förskollärare sitter tillsammans och svarar på frågor och 

förhoppningsvis kommer diskussion att uppnås. Intervjun kommer att ta ca 30 

minuter, vi kommer att ha tre frågor.Vi kommer under intervjun att spela in samtalet 

och detta kommer enbart att användas i studiens syfte. Vi tillämpar de etiska aspekter 

som finns i Vetenskapsrådet, med det menas att du som deltagare kan avbryta 

intervjun närsomhelst, du har rätt att tacka nej till intervjun och ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast användas i 

studien. Undersökningen kommer i slutändan presenteras som en uppsats vid 

Mälardalens Högskola samt läggas ut i en slutversion i databasen Diva. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare, antingen 

på telefon eller mail. 

Hoppas att vi ses! 

Med Vänliga Hälsningar 

Ellen Juhlin  0736677502 eum12001@student.mdh.se 

Åsa Ohlsson 0707233176 aon12009@student.mdh.se 

Margareta Sandström  margareta.sandstrom@mdh.se 

Västerås 2015-11-16 

mailto:eum12001@student.mdh.se
mailto:aon12009@student.mdh.se
mailto:margareta.sandstrom@mdh.se
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8 Bilaga 2, Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

1. Vilket stöd anser ni skulle underlätta ert  vardagsarbete i möte med barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

2. På vilket sätt kan detta stöd praktiseras i din vardag på förskolan? 

 

 

3. Vad finns det för nackdelar/ fördelar med hur det fungerar i dagsläget? 
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9 Bilaga 3, Utvärderingsfrågor 

Utvärdering av fokusgruppssamtal  datum: 

 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, bara delvis 

c. Ja, i viss mån 

d. Ja, absolut 

 

2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 

b. Rädsla att såra/genera någon 

c. Mina synpunkter kom fram ändå 

d. Annan orsak 

 

Kommentarer: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………............. 

 


