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Sammanfattning 

 
Förskolan ska anpassas efter alla barn, vilket kräver stor kompetens hos förskollärarna. En 

målsättning är att förskolan ska vara en inkluderande verksamhet där alla kan delta utifrån 

sina förutsättningar och de barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta. Syftet med 

studien är att få fördjupad kunskap om hur förskollärare ser på sin kompetens och de hinder 

och möjligheter de ser i att stödja alla barn. Studien baseras på förskollärares erfarenheter av 

barn i behov av särskilt stöd. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av sju förskollärare. Resultatet visar att informanterna 

var överens om att förskolan ska vara en plats för alla barn. Dock framgår att det är svårt 

eftersom förutsättningar som tid, ekonomi, barngruppens storlek och tillgänglighet av 

resurser inte upplevs som tillfredställande. Förskollärarna upplever att de erhåller relativt god 

kompetens att stödja alla barn genom framför allt erfarenhet, men önskar att de hade haft mer 

kompetens. I studien diskuteras förskollärares kompetens, vilket typ av kompetens som kan 

vara nödvändig samt hur denna kompetens kan fördjupas för att kunna tillgodose alla barns 

behov i en förskola för alla.  

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, inkludering, kompetens 
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1. Inledning 
Förskolan är en plats för möten, en plats där barn ska få möjlighet att ta del av en lekande och 

lärande verksamhet. Det är en verksamhet som ska vara tillgänglig för alla barn och alla barn 

ska få möjlighet att utvecklas och lära. Alla barn behöver stöd från pedagoger och en del barn 

kan behöva extra stöd, barn i behov av särskilt stöd. Hammarberg (2015) belyser att det är en 

målsättning att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. 

Enlig 9§ i kap.8 av Skollagen (2010:800) ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. I 

förskolans läroplan betonas att förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov (Skolverket 2010). I likhet med skollagen lyfts även vikten av att ge barn det stöd de 

behöver för att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Här framställs betydelsen av att förstå 

och fånga upp behovet samt arbeta på ett ändamålsenligt sätt med barnen. Anledningar till att 

barn kan vara i behov av särskilt stöd kan vara många. Alla barn behöver stöd i sin utveckling 

och några kan behöva särskilt stöd under hela sin tid i förskolan. Detta kan bland annat bero 

på sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig 

utbildningen av andra orsaker (Skolverket 2013). 

 

Olsson och Åsén (2008) har genomfört en studie för att utvärdera förskolan tio år efter att 

läroplanen trädde i kraft. I fallstudierna fick rektorer och personal beskriva vilka möjligheter 

de såg att anpassa verksamheten efter barnen. Av de 45 intervjuade personerna som besvarat 

frågan framkom att två tredjedelar anser att de lyckas anpassa verksamheten efter varje barns 

behov och förutsättningar. Dock beskriver cirka en tredjedel varierande svårigheter att 

utforma verksamheten i enlighet med intentionerna i läroplanen. Förskolan ska anpassa 

verksamheten till alla barn och arbetslaget ska ge stimulans och stöd till det barn som 

befinner sig i svårigheter av olika slag. Detta förutsätter kunskap hos personalen och en hög 

kvalitet på verksamheten (Söderlund 2014). ”För att förskolan ska kunna ta emot alla barn 

krävs att personalen har kompetens att möta barns varierande behov.” (Hammarberg, 2015, 

s.45).  

 

Vi har upplevt situationer i förskolan där vi känt osäkerhet kring hur vi ska ge särskilt stöd åt 

de barn som är i behov av det. Därför känner vi att det kan vara ett problem och en stor 

utmaning om förskollärare inte har tillfredsställande kompetens att tillgodose alla barns 

behov av stöd och därmed bedriva en verksamhet för alla. Det handlar om att införliva det 

som står i läroplanen och viljan att varje barn ska få det så bra som möjligt. Känslan att som 

förskollärare inte räcka till i dessa situationer upplever vi emellertid som påtaglig. Det är av 

största vikt att kunna ge det stöd som barnen har rätt till så att barnen får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar i en väl anpassad verksamhet.  
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1.1 Syfte  

I studien undersöks förskollärares erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Syftet är att få fördjupad kunskap om hur förskollärare ser på sin kompetens att bemöta alla 

barn utifrån skollagen och läroplanens intentioner om en förskola för alla och vilka 

förutsättningar de ser att stödja alla barn.  

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka hinder respektive möjligheter ser förskollärare att stödja alla barn? 

 Vilken kompetens anser förskollärare vara nödvändig för att stödja alla barn?  

 Vilka förutsättningar ser förskollärare att tillgodogöra sig den kompetensen? 
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2 Bakgrund 

I denna del redovisas bakgrunden till studien och de teoretiska utgångspunkterna. Därefter 

beskrivs styrdokument och riktlinjer för förskolan gällande barn i behov av särskilt stöd. 

Slutligen presenteras tidigare forskning som berör förskolans uppdrag och den kompetens 

som lyfts fram för att ge alla barn det stöd de behöver.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter och viktiga begrepp 

 

Från Hammarberg (2015) framgår att det finns en målsättning om att alla barn ska kunna gå 

tillsammans. Detta är en inkluderande hållning som varit en viktig princip under hela 

förskolans uppbyggnad från 1970-talet och framåt. Andersson och Thorsson (2007) 

argumenterar för att skolan ska vara för alla och i den argumentationen är inkludering central. 

För dem är det en självklar rättighet att ingen ska behöva känna sig bortvald och inte duga. 

Deras människosyn grundar sig på att alla har rätt till tillhörighet, delaktighet och äkta 

gemenskap. Emanuelsson (2007) menar att inkludering handlar om allas rätt till helt och fullt 

deltagande. Alla ska vara likvärdiga med optimala förutsättningar för utveckling och lärande. 

Det handlar om processer, utmaningar och gemenskap. Nilholm (2006) belyser att 

inkludering innebär att helheten ska anpassas till delarna, det vill säga att verksamheten ska 

vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika. 

 

Utgångspunkten för studien är att alla barn ska vara inkluderade i förskolan. Vygotskij var 

tidig att betona förskolan och skolan som en plats för alla barn, vilket idag återfinns i skolan 

och förskolans styrdokument (Smidt 2010). Studien lutar sig mot Vygotskijs syn på det 

sociala lärandet och i detta lärande är inkludering en central del. Allt lärande var socialt för 

Vygotskij. Med socialt avsåg han att lärandet äger rum i ett sammanhang som kan vara 

socialt i grunden och att lärandet bygger på tidigare kunskaper. För Vygotskij var andras roll 

i lärandet grundläggande. Med det avsåg han inte bara vuxna utan även andra barn.  

Vygotskij förespråkade starkt att barn med särskilda behov skulle placeras i vanliga 

undervisningsmiljöer och inte i separata grupper tillsammans med andra barn med svårigheter 

(Smidt 2010). Författaren beskriver hur Vygotskij ansåg att positiva gensvar gör det möjligt 

för barnet att få hjälp, stöd och bli accepterat och att då avlägsnas från gruppen ofta gör att 

barnet istället uppfattas negativt och stigmatiseras. Det tog Vygotskij flera år att utveckla sin 

unika version om den framtida specialundervisningen som innebar att samhället måste 

bedöma barn med funktionsnedsättning utifrån deras starka sidor och inte utifrån deras 

svagheter. Han intresserade sig för hur barn skulle bli fullvärdiga medlemmar i sitt 

grannskap, sin kultur och sin skolklass. Han var fast besluten att alla barn bör erbjudas skolor 

och förskolor där personalen var rätt utbildad för att kunna undervisa och stödja dem och där 

ett stort urval lämpliga kulturella redskap användes och undervisningsmetoderna motsvarade 

varje elevs unika behov. För Vygotskij handlade stödet till barn i behov av det inte om att 

behandla själva svårigheten, utan istället hitta alternativa vägar till utveckling. Vygotskij 

förespråkade, enkelt uttryckt, att utifrån barnets speciella behov bör redskapen anpassas. För 

lärarna innebär det att fundera över vad som är det effektivaste sättet att stödja lärandet hos 

de barn som har särskilda behov.  

Ett begrepp som är återkommande i studien är barn i behov av särskilt stöd. Det finns många 

olika definitioner av begreppet. I likhet med Sandberg och Norling (2009) vill vi förklara att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon homogen eller begränsad grupp, 
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utan svårigheterna kan vara tillfälliga och övergående och alla barn kan behöva stöd under 

vissa perioder. Ideologiskt har begreppet barn i behov av särskilt stöd växt fram för att 

minska betoningen på att barnet avviker och öka betoningen på att miljön måste ge det stöd 

som behövs för att barnet ska fungera i vardagen. Rabe och Hill (1990) menar att det är 

viktigt att inte värderingsmässigt betrakta barn i behov av särskilt stöd som avvikande, utan 

en normalvariation innehåller också dessa barn.  

2.2 Styrdokument 

Förskolan vilar på skollagen som anger vilka ramar som gäller för verksamheten och 

tillsammans med läroplanen styr verksamheten. Skollagen innehåller bestämmelser om 

förskolan och däri regleras rättigheter och skyldigheter. Nedan lyfts det som står i skollagen 

gällande barn i behov av särskilt stöd fram. I kapitel 8 i Skollagen (2010:800) återfinns 

förskolans bestämmelser. Barn i behov av särskilt stöd omnämns i 7§ och i 14§, men i 

huvudsak i 9§.  

 
§9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver.  

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att 

barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av 

de särskilda stödinsatserna. (SFS:2010:800) 

 

Utöver skollagen finns det olika mål att sträva mot och dessa återfinns i förskolans läroplan. 

Här framkommer tydligt att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd. Stödet ska 

utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt. Det framkommer även att arbetslaget ska erbjuda en god miljö för utveckling, 

lek och lärande. Särskilt ska barn som av olika skäl behöver stöd och hjälp i sin utveckling 

uppmärksammas (Skolverket 2010). 

2.3 Litteraturgenomgång 

Nedan behandlas forskning och annan litteratur som berör barn i behov av särskilt stöd. Det 

tas bland annat upp vilken kompetens som kan vara nödvändig för att stödja alla barn och 

vilka möjligheter det finns att tillägna sig denna kompetens. 

2.3.1 Förutsättningar att bemöta barn i behov av särskilt stöd  

Flera studier visar att det finns en stor andel barn som är i behov av särskilt stöd. Sandberg, 

Lillvist, Björck-Åkesson och Granlund (2007) redovisar resultatet från sin studie som vilar på 

en enkätundersökning där 571 förskoleavdelningar med sammanlagt 9000 barn deltagit. 

Studien visar att personalen bedömde att 20 procent av barnen var i behov av särskilt stöd. 

Hammarberg (2015) har skrivit en kunskapsöversikt som bygger på forskning, utvärdering 

och inspektion från de senaste 20 åren. I fokus står förskolors och skolors arbete med att 

skapa pedagogiska och organisatoriska förutsättningar för bland annat barn med 

funktionsnedsättning. Där framläggs att mellan 1998 och 2004 ansåg 60 procent av 

tillfrågade förskolechefer att andelen barn i behov av särskilt stöd hade ökat. Skolverket 

genomförde en uppföljning 2008 där det visar sig att en majoritet av kommunerna (57 %) 

ansåg att andelen barn som behöver stöd har ökat under hela perioden från 1998.  

 

I Hammarbergs (2015) kunskapsöversikt diskuteras inte bara ökningen av barn i behov av 

särskilt stöd utan även tre faktorer som kan ha påverkat utvecklingen och förskolechefernas 
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uppfattning. Den första faktorn är att den generella kvaliteten och förutsättningar för 

verksamheten har försämrats, vilket minskar förutsättningarna att ge ett bra stöd till barn som 

behöver det. Den andra faktorn söks i den yttre omgivningen och med detta menas att 

uppväxtvillkoren har försämrats för vissa barn i samhället. Den sista faktorn riktar sig mot 

den inre verksamheten, att enskilda barns utveckling kartläggs och observeras i större 

omfattning än tidigare. Följderna av detta kan bli att gränsen för vad som anses normalt 

krymper och att fler barn betraktas vara i behov av särskilt stöd.  

 

Vilka möjligheter förskollärare ser att ge särskilt stöd till de barn som är i behov av det lyfts 

fram i Sandberg, Lillvist, Björck-Åkesson och Granlunds (2007) rapport beträffande vilket 

pedagogiskt stöd som erbjuds i förskolan. Förskollärare på 38 avdelningar har deltagit i en 

intervjustudie (Sandberg, Norling & Lillvist). I rapporten framkommer att personalen sällan 

får stöd av externa experter, exempelvis barnhabiliteringen. I genomsnitt ges sådant stöd 

mindre än en gång i månaden eller aldrig. Framförallt ges stöd av föreståndare på förskolan 

och till viss grad av kommunens stödteam och/eller föräldrar. Det framgår att det 

pedagogiska stödet diskuteras utifrån två synsätt. Det första synsättet är att personalen inte 

upplever sig göra något unikt för barn i behov av särskilt stöd. Det andra synsättet är att 

barnen behöver och får mer indirekt och direkt stöd av personalen för en aktiv medverkan i 

förskolans vardag. Med direkt stöd menas förskolepersonalens förhållningssätt samt det 

språkliga och motoriska stöd som barn i behov av särskilt stöd erhåller. Detta stöd ges delvis 

av personalen i samband med vardagliga aktiviteter bland annat som speciella program under 

handledning av externa experter. Det indirekta stödet utgår oftast från att andra barn medvetet 

involveras i aktiviteter eller genom att den fysiska miljön anpassas. 

 

Rabe och Hill (1990) lyfter några pedagogiska reflektioner som vuxit fram under de år som 

de samarbetat med kommuner och förskolor. Här framkommer det att förskolan ska 

karaktäriseras av en hög pedagogisk kompetens och en väl genomtänkt omsorgsfilosofi. 

Detta är själva grunden till att förskolan ska kunna erbjuda en miljö och en stimulans som 

främjar barns utveckling. Förskolans kunnande förväntas också omfatta barn som av olika 

skäl behöver särskilt stöd av olika slag. Emellertid har det visat sig att det finns stora 

variationer såväl mellan kommuner som mellan enskilda förskolor på hur bra man lyckats 

med denna uppgift. Verksamheternas yttre och inre miljö, barngruppens storlek och 

sammansättning och variationer i kunskap och erfarenhet av barn med behov av särskilt stöd 

är faktorer som spelar in. ”Eftersom utbildningarna på förskolområdet ofta dåligt har 

motsvarat de krav som ställts på förskolan för dessa barn har vi också kunnat konstatera att 

det behövs stödinsatser av olika slag. Normalt räcker den pedagogiska kompetensen rätt långt 

för alla barn. Det som är bra och utvecklande för "andra barn" är också bra och utvecklande 

för barn med behov av särskilt stöd av olika slag." (Rabe&Hill, 1990, s.68-69) 

2.3.2 Kompetens att bemöta alla barn och möjlighet att tillägna sig den 

Att ha goda yrkeskunskaper är avgörande för hur väl man kommer att kunna bemöta barn i 

svårigheter. Det handlar både om baskunskaper och specialkunskaper och att kunna tillämpa 

dessa kunskaper i arbetet. Dessa kunskaper kan tillägnas bland annat genom livserfarenheter, 

studier, praktiskt handlande samt utbyte av erfarenheter med andra människor. Kompetens 

innebär att det måste finnas en förbindelse mellan teoretiska kunskaper och praktisk 

tillämpning, att kunna omsätta och använda sina teoretiska kunskaper i praktisk handling 

(Hellström 1993). Björck-Åkesson (2009) menar att i arbetet med åtgärder för barn i behov 

av särskilt stöd behövs kunskaper om både generella och specifika aspekter i förhållande till 

utveckling och lärande. Generellt stöd och specifika åtgärder baseras på olika 

orsaksresonemang. Generella resurser fördelas utifrån samhällets prioriteringar, exempelvis 
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”en skola för alla”. Resurser för specifika åtgärder bygger ofta på behov av stöd relaterat till 

kroppsliga och/eller psykologiska faktorer hos det enskilda barnet, som exempelvis 

funktionshinder, koncentrationssvårigheter eller svårigheter i att samspela med andra barn. 

Oftast är insatser på en generell nivå inte tillräckliga för att barn i behov av särskilt stöd ska 

nå sin optimala utvecklingsnivå, de är nödvändiga men inte tillräckliga. Specifik kunskap om 

barns utveckling och lärande och förmåga att värdera och analysera kunskapen i relation till 

det barnets speciella behov behövs också förklarar Björck-Åkesson.  

 

I likhet med Björck-Åkesson menar Hellström (1993) att vissa kunskapsområden kan vara av 

särskild vikt att framhäva i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utvecklingspsykologi är 

ett av dem och innefattar kunskap om vad barn klarar av i olika utvecklingsstadier. Därefter 

betonas gruppsykologi som handlar om kunskapen att förstå vad som händer med barn i 

grupp. Ett annat kunskapsområde är metoder i arbetet vilket omfattar kunskapen om att 

använda genomtänkta, professionella metoder som stärker yrkesjaget. Det handlar om att 

använda en genomtänkt metodik utan att för den delen gömma sig bakom denna och att tänka 

på att barnets behov ska styra valet av metod och inte tvärtom. Ytterligare ett 

kunskapsområde skrivs fram och det handlar om personlig mognad, självinsikt och 

samarbetsförmåga. Att förstå sig själv är en förutsättning för att förstå andra och ibland stirrar 

man sig blind på vad barnet är och glömmer titta på sig själv i samspelet med barnet. Det är 

inte bara i relation till barnet det behövs självinsikt utan även i förhållande till arbetskamrater 

och föräldrar förklarar Hellström. 

 

Det är av större vikt att förebygga problem än att reparera i efterhand (Björck-Åkesson 2009). 

Hon menar att det går att förebygga både genom generella insatser i förskolemiljön riktade 

till alla barn såväl som insatser som riktar sig till det enskilda barnet. Detta innebär att det 

ställs stora krav på personalen på förskolan gällande att utforma verksamheten så alla får sina 

behov tillgodosedda och utvecklas på bästa sätt enligt sina och miljöns förutsättningar. Att 

hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan är viktig eftersom förskolan är det 

första steget i en lång process där barnet ska utvecklas och lära sig för framtiden. 

 
Att hjälpa barn i behov av särskilt stöd i förskolan är viktigt med tanke på att förskolan är det 

första steget i en lång process där barnet ska utvecklas och lära sig för framtiden. Genom att 

arbeta medvetet och systematiskt med generella och specifika åtgärder för varje barn inom 

ramen för förskolans vardag blir förskolan ett exempel på hur vi i Sverige respekterar varje 

barns rättigheter till utveckling och utbildning enligt FN:s barnkonvention. (Björck-Åkesson 

2009 s.33) 

 

Trots att vikten av att erhålla tillfredställande kompetens för att tillgodose alla barns behov 

betonas, menar Renblad och Brodin (2014) att många förskollärare känner att de inte fått 

tillräckliga kunskaper för att kunna nå läroplanens mål om utveckling och lärande för alla 

barn. Detta trots att det ofta ingår en kortare delkurs eller moment om specialpedagogik och 

barn i behov av särskilt stöd i förskollärarutbildningen. Pedagogerna försöker utifrån de 

förutsättningar som finns, att så gott de kan ge varje barn efter dess behov (Bozarslan 2010). 

Det kan liknas med att balansera på en slak lina. Det är en balansgång där man då och då kan 

bli frustrerad över att varken hinna med de barn som är i behov av särskilt stöd eller de övriga 

barnen tillräckligt. Arbetet i en grupp av det här slaget kräver mycket medveten satsning och 

detaljplanering eftersom behoven kan se väldigt olika ut, vilket förutsätter en bred kompetens 

hos förskollärarna anser Bozarslan. 

 

I Sandberg och Norlings (2009) studie har det framkommit att personalen i förskolan inte vet 

om de metoder de tillämpar för barn i behov av särskilt stöd är de rätta. Därför anser 
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personalen att de behöver få bekräftelse på de metoder de använder. Författarna menar att det 

är uppenbart att det råder brist på kunskap och förankring i teori och praktik. Det lärande som 

äger rum i en yrkesprofession sker i första hand via handlingar och för att lära sig att förstå 

något i sin yrkesprofession måste dessa handlingar analyseras och kritiskt granskas. Tidigare 

forskning visar att förskollärare utvecklar sin profession genom att personalen reflekterar 

över sin praktik och utbildning för att kunna förena teori och praktik. När en sådan 

reflektionsprocess startar blir den ett verktyg i lärandeprocessen. ”Det är väsentligt att läraren 

samarbetar, delar med sig av sitt arbete till kolleger samt kritiskt granskar och analyserar sitt 

arbetssätt, men också kontinuerligt deltar i kompetensutveckling.” (Moss, Glenn & Schwab, 

2005; Sachs, 2003, refererad i Sandberg och Norling, 2009, s.51) 

 

I dagens förskola anser personalen att de har fått för lite kompetensutveckling, speciellt om 

de barn som är i behov av särskilt stöd (Luttropp, Norling och Balton (2007, refererad i 

Sandberg och Norling, 2009). För lite kompetensutveckling kan medföra att personalen 

saknar ett gemensamt språkbruk för att uttrycka vilka och varför de tillämpar vissa 

tillvägagångssätt i förskolan. Detta kan även påverka möjligheten att berätta eller skriftligt 

beskriva vad de gör i förskolan och hur de arbetar med dessa barn och kunskapen blir därmed 

”tyst”.  ”Tyst kunskap är ett begrepp som tillämpas då människan har begränsad förmåga att 

öppet lyfta fram och kritisera den kunskap och det kunnande som finns inom ett 

yrke/område.” (Polanyi, 1966 i Sandberg & Norling, 2009, s.42)  

 

Sandberg och Norling (2009) betonar att det är en utmaning för kommunerna att skapa 

möjligheter för personalen att få de verktyg som behövs för att utvecklas i sitt arbete. För att 

säkra kvalitéten i förskolan är det viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling och 

handledning. Kompetensutveckling är betydelsefull ur flera olika aspekter, dels för att 

personalen ska få ta del av senaste forskningen och dels för att de ska få reflektera över 

förhållningsättet i den pedagogiska verksamheten. Kompetensutveckling ger indirekt stöd till 

alla barn och därmed de som är i behov av särskilt stöd vilket ökar möjligheterna hos det 

enskilda barnet att få det stöd som det behöver. Rabe och Hill (1990) betonar att förskolan är 

en pedagogisk institution som omfattar vård, omsorg, fostran och stimulans och i denna 

institution ser behoven olika ut för olika barn. "En verksamhet som ska möta alla dessa olika 

små människor på deras villkor och utifrån deras behov kräver personal som är både kunnig 

och initiativrik" (Rabe och Hill, 1990, s.8).  
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3. Metod 
I denna del presenteras den metod som valts för att uppfylla studiens syfte. Inledningsvis 

motiveras den valda metoden i relation till studiens syfte och forskningsfrågor och hur 

datainsamlingen har genomförts. Sedan presenteras det urval som gjorts och hur den 

insamlade data har bearbetats.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie undersöks förskollärares erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd. 

För att komma åt dessa erfarenheter lämpade sig en kvalitativ metod. I detta val togs stöd av 

Backman (2008) som förklarar att kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte utmynnar 

sig i exempelvis siffror eller enkla orsak verkan förhållanden. De inbegriper eller resulterar 

istället i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten 

består av det traditionella ordet. Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur 

förskollärare ser på sin kompetens att bemöta alla barn och vilka förutsättningar de ser i detta 

arbete. Med fördjupad kunskap avses i detta sammanhang tankar och upplevelser framför ett 

resultat som är mätbart i siffror.  

 

Innan datainsamlingen kunde genomföras var det viktigt att, i likhet med vad Löfdahl (2014) 

skriver, kontakta förskolecheferna på de tilltänkta förskolorna för att få deras tillåtelse. Efter 

första kontakten med berörda förskolechefer skickades ett informationsbrev ut till 

förskollärarna på förskolorna. Brevet baserades på de uppgifter Löfdahl (2014) anser vara 

nödvändiga för ett ställningstagande till att antingen avstå eller samtycka till deltagande i 

undersökningen (se bilaga 1). I denna information fanns även avsikten med undersökningen 

beskriven. Data samlades in via kvalitativa intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (2006) 

innebär det att endast frågeområdena är bestämda medan frågorna kan variera beroende på 

informantens svar och vilka aspekter denna tar upp.  

 

Intervjuerna genomfördes var för sig och med en enskild informant vid varje intervju. Detta 

för att frågeområdena kunde upplevas som känsliga och att informanterna inte skulle känna 

sig utsatta, men även för att de inte skulle påverkas av varandras åsikter. Syftet med 

intervjuerna var att få så uttömmande svar som möjligt, utan att för den delen frångå området. 

För att göra detta möjligt delades frågorna in i tre frågeområden utifrån forskningsfrågorna. 

Under dessa frågeområden skrevs frågor ned i en intervjuguide (se bilaga 3) för att inte missa 

värdefull information. Samtidigt var det viktigt att det skapades utrymme för informanterna 

att delge den information de ville få fram och därför skapades plats för följdfrågor. De 

frågeområden som skulle beröras skickades ut till informanterna (se bilaga 2) för att de skulle 

få tid att förbereda sig. För att informanterna inte skulle låsa sig vid intervjufrågorna 

skickades inte hela intervjuguiden ut. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 

i ett enskilt rum. Dessa spelades in i en ljudupptagning för att inte viktig information skulle 

förloras. Johansson och Svedner (2006) menar att pauseringar, tonfall och avbrutna meningar 

kan vara viktiga för att förstå vad som sägs. En nackdel med att bara ta ljudupptagningar är 

att sådant som inte visar sig på ljud, som kroppsspråk och mimik, tenderar att gå miste om. 

Dock såg vi det som viktigare att fokusera på att lyssna på informanternas berättelser och 

ställa relevanta följdfrågor, än att lägga stor vikt vid kroppsspråket. Att spela in intervjuerna i 

videoformat hade fångat båda delarna men då detta kan skapa stor nervositet och spänning 

var det därför inte att föredra då detta istället hade kunnat påverka resultatet.  
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3.2 Urval 

Urvalet ska vara heterogent inom en given ram. Det skall finnas variationer men inte så att 

mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande (Trost 2010). Majoriteten av 

informanterna som deltagit i intervjuerna är grundskollärare som har läst en påbyggnadskurs 

för att utbilda sig till förskollärare, resterande har enbart läst förskollärarutbildning. 

Sammanlagt har sju informanter deltagit i studien och var när intervjuerna genomfördes 

verksamma i barngrupp. De har examinerats vid olika tidpunkter och arbetat i varierande 

längd i förskolan, mellan ett och 27 år. Tre informanter har enbart arbetat i förskolan, medan 

fyra även har arbetat med barn i andra verksamheter bland annat i skola, som assistent, i 

fritidsverksamhet och i förskoleklass. De förskolor som kontaktats har vi på något sätt en 

relation till. Informationsbrevet gick ut till alla avdelningar och därmed alla förskollärare som 

arbetar på en specifik förskola, vilket gjorde att trots att förskolorna var personligt utvalda så 

var inte majoriteten av informanter det. Två informanter blev däremot personligt kontaktade. 

Förskolorna där intervjuerna genomfördes är förlagda i samma kommun.  

3.3 Analysmetod 

Intervjuerna både genomfördes och transkriberades individuellt och transkriberingen gjordes 

av den som genomfört intervjun. För att få en tydlig och rättvis bild har intervjuerna återgetts 

nästintill ordagrant i transkriberingen, enbart hummanden och det som helt saknade relevans 

utelämnades.  

 

En tematisk analys har använts för att bearbeta insamlad data. Löfgren (2014) menar att en 

tematisk analys innebär att det eftersöks teman i informanternas berättelser. Det handlar om 

att urskilja det som framstår som särskilt viktigt för den som berättar. Dessa teman går att 

återfinna genom att vara uppmärksam på sådant som berättaren återkommer till i olika 

berättelser. Vi formulerade rubriker utifrån det som var mest framstående och återkommande 

i informanternas berättelser. Under dessa rubriker strukturerades det som framkommit i de 

olika intervjuerna in. Löfgren förklarar att denna analys kan vara bra om man studerar flera 

olika människors berättelser och vill se hur de förhåller sig på olika sätt till samma fenomen. 

Tematiska analyser fungerar ofta som en bra grund för att göra jämförelser. För att urskilja 

likheter och olikheter som framkommit bearbetade vi informanternas berättelser under de 

olika rubrikerna som vi formulerat. Detta för att kunna presentera resultatet på ett tydligt sätt.  

3.3.1 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2002) har varit en utgångspunkt både i 

utförandet av intervjuerna och i bearbetningen av resultatet. Dessa forskningsetiska principer 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet innefattar att 

undersökningsdeltagarna ska informeras om deras uppgift i projektet och de villkor som 

gäller för deras deltagande. De ska även informeras om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informanterna ska även informeras om 

samtyckeskravet som innebär att de som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Denna information återfinns i det brev som skickades ut till förskolorna 

(se bilaga 1). I detta brev betonades även konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna 

ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som insamlas om 

enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål. Även detta informerades det 

om i brevet som skickades ut. Dessa forskningsetiska principer förtydligades inför varje 

intervju. I resultatet har namn och annat som kan härledas till en viss person tagits bort. 
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3.4 Metoddiskussion  

Föreliggande studie baseras på sju intervjuer vilket kan upplevas lite. Fokus i studien var 

dock att få djup information från ett fåtal informanter snarare än en större mängd intervjuer. 

Trost (2010) menar att ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl 

utförda. Urvalet gjordes utifrån en tidigare bekantskap med förskolorna och vissa 

förskollärare. Hade urvalet istället gjorts utifrån andra kriterier, exempelvis en vetskap om en 

bred kompetens att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Dock tror vi att vissa grundtankar som framkom i intervjuerna hade kvarstått 

vilket urval av förskolor och förskollärare som än hade gjorts, men erfarenheter och vissa 

förutsättningar hade kunnat skilja sig. 

 

Eftersom erfarenheter efterfrågas i syftet visade sig valet av metod vara gynnsamt då mycket 

information framkom av förskollärarna. De intervjufrågor som användes visade sig skapa 

möjligheter för informanterna att delge många erfarenheter. Intervjuguidens utformning 

skapade utrymme för spontana följdfrågor som gjorde att informanternas berättelser kunde 

följas och fördjupas. Johansson och Svedner (2006) betonar att den kvalitativa intervjun ska 

vara en dialog där den ena repliken ger den andra. Hade istället enkät använts som metod 

hade fler informanter kunnat nås på kortare tid. Det resultat som skulle kunnat kvarstå i en 

enkät är det resultat som framkom under intervjufrågorna, men möjligheten att ställa 

följdfrågor hade fallit bort och i och med det missat värdefull information. Om enkät hade 

används är det möjligt att svaren hade varit mer konkreta men inte lika uttömmande. 

Observation ansågs inte vara en relevant metod utifrån det syfte studien har.   

 

Insamling och bearbetning av data har presenterats utförligt för att stärka tillförlitligheten. 

Intervjuerna genomfördes separat men resultatet analyserades tillsammans. Detta för att båda 

skulle få en övergripande bild av vad som framkom under den andres intervjuer och för att 

skapa en tillförlitlig bild av informanternas berättelser. Att intervjuerna inte blivit 

genomförda av samma person kan minska tillförlitligheten (Johansson och Svedner 2006). 

Dock utgick intervjuerna från samma frågeområden och samma intervjufrågor och därför 

behölls ändå en röd tråd. En pilotintervju hade kunnat stärka studiens tillförlitlighet 

ytterligare, eftersom en sådan hade kunnat bidra till mer erfarenhet att genomföra en intervju. 

Löfgren (2014) belyser att forskaren själv är det känsligaste instrumentet vid en kvalitativ 

forskningsintervju. Att göra en pilotintervju hade även möjliggjort för oss att testa de 

intervjufrågor som skulle beröras i intervjun. Den hade kunnat visa om intervjufrågorna var 

tydligt formulerade och om relevant information skulle komma fram. Den information som 

framkom i intervjuerna svarar dock mot studiens syfte och forskningsfrågor. Därför upplevde 

vi intervjuerna och informationen i informanternas berättelser som tillfredställande. 
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4. Resultat och analys 
Nedan presenteras det resultat som framkommit. Resultatet är indelat under olika rubriker 

utifrån teman som uppstått i intervjuerna. Under dessa rubriker analyseras huvuddragen från 

resultatet.  

4.1 En förskola för alla  

Alla förskollärare anser att en förskola för alla innebär att verksamheten ska anpassas så att 

alla barn kan delta utifrån sina förutsättningar. De lyfter fram att alla barn ska bli sedda, 

kunna delta i aktiviteter och ha samma möjlighet till utveckling och lärande. Dock framgår 

det att många av förskollärarna gör så gott de kan, men de tycker det är svårt. Många lyfter 

fram att de strävar efter att anpassa verksamheten efter alla barn. Vissa förskollärare anser att 

en förskola för alla barn inte är uppnådd fast det är idealet. En av dem berättar om en 

vårdnadshavare till ett barn ”som inte riktigt passar in i den ramen” och uttrycker:  

 
Det är egentligen ganska hemskt när vårdnadshavaren säger det men att man måste som försöka 

och alla passar inte in så är det tyvärr, det jag vet inte hur mycket utbildning det krävs, hur 

mycket kompetens det krävs från personalen och tid och pengar och allt möjligt för att det ska 

gå, det borde ju inte vara omöjligt men jag tror man måste ändra grundsynen på något sätt för 

att det ska funka, det är alldeles för mycket förväntningar. (Förskollärare 1) 

En annan säger: 

En förskola för alla barn, det skulle vara jättebra om det fungerade men tyvärr så är det inte så 

för man hinner inte, det är för många barn för lite pedagoger så man hinner inte med barn med 

särskilda behov på det sättet som man skulle verkligen behöva jobba med dem… Så att det 

fallerar faktiskt. Man jobbar en bit men man skulle kunna jobba mycket mera för att de ska 

kunna utvecklas på rätt sätt. (Förskollärare 4) 

En förskollärare berättar om hur deras situation ser ut i dagsläget och betonar att tid och 

personalens kompetens inte räcker till för att nå framförallt de barn som är i behov av särskilt 

stöd: 

 
Hur gärna vi än vill och vi har sagt att det kan vara mycket struktur, det är planering, hur 

inkluderar vi dem, sen försöker man ju alltid i alla pedagogiska aktiviteter tänka ”Vad kan jag 

göra? Vad blir bäst för det här barnet, eller de här barnen? Om man har flera”. Och försöker 

ändå få in dem i och låta dem vara delaktig i verksamheten. Men det är svårt att kanske alla 

gånger tillgodose just de behov som de har. (Förskollärare 2) 

 

Alla förskollärarna har mött barn i varierande behov av stöd. De berättar om barn som är 

utåtagerande, ljudkänsliga, har svårt att leka eller ta motgångar. Det tas även upp om barn 

som de mött med bland annat hörsel- eller synnedsättningar, koncentrationssvårigheter, 

ADHD och andra bokstavskombinationer, autism, asperger, cp-skada, utvecklingsförsening, 

talsvårigheter och medicinska behov.  

 

Utifrån tidigare erfarenheter talar förskollärarna även om vilket stöd dessa barn har fått. Det 

lyfts att de bland annat har arbetat tillsammans med specialpedagoger, psykologer, 

hörselpedagoger, talpedagoger och resurspersoner. En förskollärare framhåller elevhälsan 

som extern hjälp, där de fått rådgivning och handledning i arbetslaget. Majoriteten av 

förskollärarna får stöd av specialpedagogiska skolmyndigheten vilket tas upp ytterligare 

under resurser.  



 

12 
 

4.1.1 Analys 

Förskolan ska vara en verksamhet som är anpassad efter alla barns individuella behov 

(Skolverket 2010). I en förskola för alla ska alla barn vara inkluderade och vissa av dessa 

barn kan behöva extra stöd av olika anledningar, vilket även framgår när förskollärarna 

berättar om olikheter de stött på. Vissa barn har behövt extra stöd för att de har någon form 

av funktionsnedsättning och vissa barn har behövt extra stöd för att de har svårt att leka. 

Förskollärarna anser dock att det är svårt att utforma en förskola för alla då de upplever att de 

inte alltid hinner med barngruppen och därför inte heller kan ge särskilt stöd till barn som kan 

behöva det. Studien vilar på Vygotskijs syn på det sociala lärandet och läroplanens riktlinjer 

om en inkluderande verksamhet. Detta ställer stora krav på förskollärare och deras kompetens 

att bemöta och utforma stöd till alla barn i förskolan så de kan lära och utvecklas. Vygotskij 

förespråkade tidigt att barn i behov av särskilt stöd skulle placeras i vanliga 

undervisningsmiljöer (Smidt 2010). Förskollärarna pratar om en förskola för alla där 

verksamheten ska anpassas efter varje barns förutsättningar och inkludering av alla barn 

oavsett behov. Nilholm (2006) belyser att inkludering innebär att helheten ska anpassas till 

delarna, det vill säga att verksamheten ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är 

olika. En inkluderande verksamhet verkar vara förskollärarnas målsättning, men att det i 

dagsläget inte ser ut så i praktiken. Själva begreppet barn i behov av särskilt stöd är inget 

som diskuteras av förskollärarna. Begreppet syftar i föreliggande studie, i likhet med 

Sandberg och Norlings (2009) definition, inte på en homogen eller begränsad grupp, utan 

svårigheterna kan vara tillfälliga eller övergående och alla barn kan behöva stöd under vissa 

perioder.  

4.2 Förutsättningar att stödja alla barn 

Förskollärarna lyfter fram olika faktorer som inverkar på förutsättningarna att stödja alla barn 

i förskolan. Dessa är ekonomi, tid, barngruppens storlek och resurser. 

4.2.1 Ekonomi 

Majoriteten av förskollärarna lyfter ekonomi som en förutsättning att skapa en förskola för 

alla. Det framkommer att pengar alltid behövs men att det är en bristvara. De pratar om att 

söka bidrag för att kunna utforma stöd till de barn som är i särskilt behov av det, exempelvis 

genom att anpassa miljön, köpa in material eller anställa en extra personal. Möjligheten att 

söka bidrag lyfts, men det är inget som säger att bidraget beviljas. Det berättas om att det inte 

går att söka biss1-pengar om det inte uttalat att ett barn är i behov. Det måste finnas en 

utredning. En förskollärare berättar om sin verksamhet där de just nu har ansökt om bidrag 

för att anpassa miljön efter ett barn som är i behov av anpassningar för att få det stöd barnet 

behöver. ”Det ansöker vi ju om och får vi inte den godkänd så har vi ju inte den ekonomin att 

köpa in det utan det hänger ju ganska mycket på att man får det här bidraget då…” 

(Förskollärare 3) 

4.2.2 Tid och barngruppens storlek 

Förutom ekonomi är tiden en förutsättning för att stödja alla barn. En förskollärare lyfter:  

 
Ja, mycket är ekonomi tror jag idag. Stora barngrupper, det ska dras ner på personal, vi som 

förskollärare att man får mer administrativt också ibland som kanske också kan hindra ibland. 

Att man har inte alltid tiden, tiden tror jag är mycket också. (Förskollärare 7) 

 

                                                        
1 Barn i behov av särskilt stöd 
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Tiden är något som tas upp i två olika perspektiv. I det första perspektivet berör tre 

förskollärare att tiden blir för kort med alla barn då det är mycket annat som ska göras. En 

förskollärare benämner förskollärares uppdrag som gediget och en annan menar att man idag 

inte bara är förskollärare. Det finns krav som måste uppfyllas. De tar bland annat upp 

pedagogisk dokumentation, möten, samtal och pappersarbete. Gemensamt för alla tre är att de 

upplever att det är mer att göra runtomkring och då tas det tid från barngruppen. 

 

Det andra perspektivet berör tid i relation till barngruppen. Det handlar om att inte hinna med 

och räcka till på grund av barngruppernas storlek. En förskollärare betonar att de försöker se 

till varje enskild individ och försöker stödja barnen där de är i sin utveckling. Dock känner de 

sig alltid otillräckliga, de skulle vilja göra så mycket mer men det hinns inte med. I likhet 

med detta menar en annan att de inte hinner rent tidsmässigt stödja alla om det finns flera 

barn i behov av särskilt stöd i gruppen. Ett flertal förskollärare betonar barngruppens storlek 

och att den bör bestå av färre barn, vilket är av vikt om barnen ska hinnas med. Två 

förskollärare berättar att de har hittat lösningar för att göra det bästa utifrån de förutsättningar 

de har, exempelvis genom att dela upp grupperna i mindre grupper för att skapa lugnare 

miljöer.  

4.2.3 Resurser  

En annan förutsättning som framkom på olika sätt var resurser och hur resurser kan bli ett 

stöd för att bidra till en förskola för alla. En förskollärare förklarar att när hjälp ska sökas för 

ett barn söks det via kommunen. Det framgår att det inte är lätt att få en assistent, material, 

extra tid eller vad som kan behövas för att ge stöd åt barn som är i behov av det och det måste 

ha gjorts en utredning för att få det. Samma förskollärare reflekterar över barn som upplevs 

vara i behov av särskilt stöd men som inte har eller utreds för någon diagnos. ”Det är ju 

energikrävande och tidskrävande och man får ju bara försöka finnas till för det barnet och 

göra de förändringar i barngruppen eller i miljön som man, som vi tror behövs” 

(Förskollärare 3). Att det behövs utredningar för att få resurser pratar även en annan 

förskollärare om. Hen berättar om ett barn som är utredd och har en hörselskada där de fått 

resurser i form av ljudslingor i lokalerna och mikrofoner till pedagogerna. Förskolläraren 

efterlyser sådana utredningar och anser att dessa behövs göras för att barnen ska få stöd i tid. 

Hen uttrycker att det viktigaste när man får kontinuerligt stöd av exempelvis en 

specialpedagog är att det ges personlig handledning och inte bara något på papper.  

Majoriteten av förskollärarna berättar att de får stöd av specialpedagogiska skolmyndigheten. 

En förklarar att myndigheten består av utbildade specialpedagoger som gör besök i 

barngruppen, har möten och informationsträffar med personalen och ger handledning. 

Förskolläraren berättar att i handledningen ingår även ett värderingsverktyg som de gör via 

nätet. Där får de utifrån sin avdelning svara på frågor inom olika områden som exempelvis 

den fysiska miljön och behovet av särskilt stöd. De värderar sin verksamhet i hur stor grad de 

anser att den tillgodoser alla barns behov. Förskolläraren förklarar vidare att de även skriver 

hur de arbetar inom dessa områden. Detta skickas sedan till specialpedagogiska 

skolmyndigheten för att tillsammans komma fram till en handlingsplan om vad deras 

avdelning behöver arbeta med just nu. Det tydliggörs att det inte är något som ska göras på en 

dag utan det är ett fortgående arbete där de får stöd av professionella. Förskollärarna som 

lyfter att de får stöd av specialpedagogiska skolmyndigheten tar upp att de har fått 

handledning kring hur de ska organisera verksamheten på ett pedagogiskt sätt. Bland annat 

har de fått hjälp med användning av bildstöd, lite fortbildning i tecken som stöd, hur de kan 

tänka kring lokaler, hur de ska styra upp leken och hur de kan skapa fasta rutiner. De berättar 

att de fått mycket hjälp från dem. ”Så att det är någonting som vi arbetar med nu och det är ju 
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väldigt givande, de är ju bara så duktiga” (Förskollärare 3). 

Förskollärarna delger hur de fått stöd av resurser på olika sätt och överlag känner de att stödet 

varit bra. En förskollärare lyfter emellertid fram missnöje med olika resurser. Hen berättar 

om en saknad tilltro till psykologer vilket grundar sig i två olika erfarenheter. Vid ett tillfälle 

upplevde hen att det inte fanns något engagemang från psykologen och kände därför ingen 

tilltro till denne. Vid det andra tillfället upplevde förskolläraren att psykologen inte lyssnade 

eller tog denne på allvar. Vissa specialpedagoger har varit bra och vissa har varit sämre men 

psykologer ”dem ger jag ingenting för” (Förskollärare 4). Talpedagoger menar hen också 

varit bra, men att de inte kommer ut till verksamheten längre utan ger handledning. Det 

innebär att arbetslaget ska ge det stöd resursen rekommenderat. Förskolläraren upplever att 

det inte hinns med och då fallerar det på barnens bekostnad. ”Jag vill att de ska vara här på 

plats och se barnet och se hur de reagerar i olika situationer för alla barn är inte den andra lik 

oavsett” (Förskollärare 4).  

4.2.4 Andra förutsättningar 

Utöver ekonomi, tid och resurser pratar förskollärarna om andra förutsättningar för att stödja 

alla barn. Bland annat tas kontakten med vårdnadshavare upp. En förskollärare betonar att 

allting ska ske i ett samarbete med vårdnadshavare. Det är ett givande och tagande och det 

bör samtalas om vad som fungerar på förskolan och vad som fungerar hemma. Föräldrarna 

sitter på otroligt mycket information och kunskap som inte får glömmas. En annan berättar 

om vårdnadshavare ur en annan synvinkel. Hen har upplevt vårdnadshavare som pratat 

negativt om andra barn än sina egna. Dessa vårdnadshavare, menar förskolläraren, har svårt 

att förstå att det kan finnas barn som har behov och som kanske inte passar in i hur de tänkt 

sig att världen ska vara.  

En majoritet av förskollärarna lyfter förhållningssätt som en förutsättning att stödja alla barn 

och tar upp olika aspekter. En uttrycker att det är en förutsättning att lära känna alla barn för 

att kunna se deras behov och anser att de snabbt kan se vilka förutsättningar barnet har 

eftersom de arbetar tätt med dem. Det pratas även om fingertoppskänsla i arbetet, att alla barn 

är olika även om barnen kan vara i samma typer av svårigheter. Vikten av hur man bemöter 

barnen lyfts också, dock framgår att det inte alltid är så lätt att läsa av barnen och veta hur 

just ett specifikt barn vill bli bemött. En förskollärare betonar: ”Alltså ja, nu har man ju fått 

lära sig väldigt mycket nytt och att det behöver ju inte vara så svårt egentligen, det handlar ju 

mer bara om ett förhållningssätt och ett tankesätt” (Förskollärare 6). 

En förskollärare pratar om personalbyten som en förutsättning. Det är önskvärt med en stabil 

personalgrupp där barnen kan känna sig trygga. Hen menar att detta bidrar till att själva 

barngruppen blir lugn och om det är en arbetsro i gruppen är det lättare att jobba mer på 

djupet med de barn som är i behov av det. Förskolläraren betonar att för de barn som är i 

behov av särskilt stöd blir det också en extra aspekt om det är mycket personalbyten. Barnen 

ska lära känna personen och personen ska lära känna barnen och dess svårigheter och 

speciellt de som inte har något uttalat utan ”det där man kanske känner under ytan, alltså det 

finns något där” (Förskollärare 5). En god kommunikation med en bra chef lyfts av en annan 

som en förutsättning.  

4.2.5 Analys 
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Emanuelsson (2007) menar att inkludering handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande. 

Alla ska vara likvärdiga med optimala förutsättningar för utveckling och lärande. Utifrån 

förskollärarnas berättelser framgår att det behövs resurser för att alla barn ska få möjlighet att 

delta utifrån sina förutsättningar och det finns faktorer som hindrar förutsättningar för en 

förskola för alla. De faktorer som är framträdande är ekonomi, tid, resurser och barngruppens 

storlek och dessa framstår som avgörande för vilket stöd barn i behov av det kan få. Ekonomi 

lyfts som en stor faktor av förskollärarna för att få resurser av olika slag. Resurser är önskvärt 

för att hinna ge det stöd som kan behövas till barnen i de stora barngrupperna. Faktorer av 

dessa slag kan försvåra en inkluderande verksamhet och däri en förskola för alla då det 

framgår från förskollärarna att de upplever det svårt att ge alla barn det stöd de är i behov av. 

Tillgång till en resursperson kan skapa möjligheter till att stödja alla barn kan utläsas. Det är 

dock svårt att bli tilldelade pengar för att få resurser. Detta lyfter även Sandberg m.fl. (2007) 

när de betonar att personal sällan får stöd av externa experter. De flesta förskollärarna som 

fått eller får stöd tycker att det stödet är bra. Det är dock viktigt att det stöd som fås är 

relevant för sitt syfte. Detta kan liknas med att Vygotskij tidigt förespråkade att de redskap 

som används för att ge stöd bör anpassas utifrån barnets speciella behov (Smidt 2010). Det 

lyfts av förskollärarna att det viktigaste när man får kontinuerligt stöd av exempelvis en 

specialpedagog är att det ges handledning och inte bara något på papper. Dock betonas det att 

när sådan handledning ges så innebär det att arbetslaget ska ge det stöd som resurspersonen 

rekommenderat, vilket inte alltid hinns med. För att förskolan ska vara en plats där alla barn 

kan lära och utvecklas är det därför viktigt att förskollärarna får kontinuerlig handledning på 

plats om behovet finns, men även att det finns tid och resurser att utforma det stöd som 

behövs. Förhållningssätt framkommer även det som en förutsättning att stödja alla barn. 

Omständigheter som ekonomi, tid och stora barngrupper är svåra att påverka för 

förskollärarna, men att hålla huvudet högt och göra så gott de kan för barnen är värdefullt. 

Det är någonting som lyfts av Andersson och Thorsson (2007) i och med att de anser att 

inkludering inbegriper vilken människosyn man har. Därför blir det utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter och förskollärarnas berättelser komplext om vad som är en förskola 

för alla, eftersom människosynen och viljan kan finnas där men alla verktyg att införliva det 

finns inte.  

4.3 Kompetens att stödja alla barn och möjlighet att tillägna sig den 

kompetensen 

Förskollärarna pratar i huvudsak om förhållningsätt och personlighet som viktigt när det 

kommer till att stödja alla barn och utforma särskilt stöd till de som är i behov av det. Bland 

annat betonas tålamod, lyhördhet, tydlighet och att vara lugn, trygg och flexibel. Viljan att 

alltid arbeta för barnens bästa är också framträdande. En talar om att vara öppen för 

förändringar och våga prova nya saker. Förskolläraren förklarar vidare att det inte går att säga 

”såhär har vi alltid gjort och det fungerar, för det gör det inte med alla barn” (Förskollärare 

6).  

Kompetens i form av tecken som stöd lyfts som en mer specifik kompetens som kan vara bra 

att ha. De betonas även att det kan behövas specifika kunskaper om någon diagnos, men de 

har svårt att säga någon konkret kompetens då det framkommer att detta är beroende på 

behovet. En benämner att alla barn är unika och har olika förutsättningar beroende på deras 

diagnos och då blir det väldigt individuellt och svårt att säga att ”det här måste du ha för att 

klara av det här” (Förskollärare 7). En annan pratar om ”ren kunskap” och menar: 

 
Ren kunskap är svårt också, att man inte eller alltså det är ju viktigt dels att kunna så mycket 

som möjligt om barnet. Man kanske behöver prata med föräldrarna och sen få kunskap om nu 

ifall det handlar om en diagnos eller någonting, få kunskap generellt kring den diagnosen också 
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och se vad är det som behövs eller hur ska jag bete mig. (Förskollärare 1) 

 

4.3.1 Förskollärarnas syn på den egna kompetensen  

De flesta förskollärarna lyfter på olika sätt fram hur de genom erfarenhet erhållit en god 

kompetens att ge det stöd som barnen är i behov av. Bland annat pratas det om en 

kunskapsbank och olika strategier som byggs upp genom erfarenheter som gör att man 

känner sig tryggare. Det framgår dock att denna kompetens kan utvecklas.  ”Jag tror ändå att 

man har ganska bra… man känner ändå i vissa fall att här kan jag mindre, här kan jag mer, så 

att jag tror att man skulle behöva ha mer, mer ändå. Och jag tror aldrig att man kan få för 

mycket” (Förskollärare 2). ”Men relativt god kan man säga ändå alltså men samtidigt så 

känner man ju att man har ju hål att stoppa in ännu mer kunskap i jag menar man blir väl 

aldrig riktigt fullärd” (Förskollärare 5). 

 

Även om förskollärarna ser sin kompetens som ganska god upplever de situationer där de 

finns svårigheter att bemöta alla barn. Framför allt handlar det om situationer när barn är i 

särskilda behov som förskollärarna inte mött tidigare som de upplever att de saknar 

kompetens och verktyg att bemöta barnen. Bristande kompetens om specifika diagnoser 

pratar förskollärarna om. En förklarar: 

 
Men jag tror att vi skulle behöva mer, mer utbildning och mer kanske föreläsningar. Alltså vi 

behöver mer kompetens inom det. Men sen gäller, är ju frågan vart man ska ta det, alla kan ju 

inte bli specialpedagoger heller men man önskar att man hade lite mer och nu hänger det ju 

nästan på en själv att läsa extra för att få lite mer kött på benen. Det är ju det man gör, går på 

föreläsningar och ja hur man hanterar vissa saker.(Förskollärare 2)  
 

Det framkommer att man aldrig blir fullärd utan det finns alltid mer kompetens att hämta. En 

förskollärare berättar att hen håller på att lära sig massor och tycker att det känns 

jättespännande. Hen berättar att de får nya verktyg av specialpedagogiska skolmyndigheten 

och menar att även om det finns egna tankar och idéer på olika sätt att arbeta kan det behövas 

hjälp. ”Men sen är det som skönt att bara få prata med någon som vet vad de alltså, någon 

som är bra på ämnet, att de kommer ut och man kan sitta och prata och berätta om 

funderingar och ja, och allmänt tips” (Förskollärare 6). Att aldrig bli fullärd förklaras mer 

ingående av en förskollärare:  

 
Nä det tror jag nog inte, man kanske kan, man får ju fler och fler verktyg men i och med att jag 

tycker ju eller jag tror att alla barn är olika så du kommer ju aldrig att ha träffat alla typer av 

barn. Det blir ju säkert lättare och lättare för att du har träffat liknande och du vet vad som 

brukar kunna funka i vissa situationer men jag tror ju aldrig att jag kommer komma till en punkt 

där jag känner att nu kan jag allt, nu behöver jag inte göra någonting mer, jag kan bara använda 

det jag kan. Det vore ganska skönt i och för sig men… (Förskollärare 1) 

 

Även om de inte alltid upplever sin kompetens som tillfredställande betonas vikten av ha en 

tilltro till att allt kommer bli bra och att det man gör är bra. Alla är vi människor med bra eller 

dåliga dagar och blir det dåligt en dag går det att göra bättre i morgon. Det betonas att:  

 
Man tar med sig saker hem och tänker att jag skulle gjort sådär och jag skulle gjort sådär men 

man måste ändå nånstans känna att vi gör faktiskt ett bra jobb och det är jättebra att påminna 

om att det är saker, när man faktiskt lyckas också och tänka på dom att det här har vi gjort bra, 

det här har vi lyckats med och att man inte får ha för stora, inte för stora mål, målen får inte vara 

för långt borta. (Förskollärare 1) 
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4.3.2 Utbildning och fortbildning  

Utbildning är något som flera förskollärare pratar om i frågor som rör den kompetens som 

behövs för att ge det stöd som barnen kan vara i behov av. Både att det tas upp för lite om 

barn i behov av särskilt stöd i utbildningen men även att det behövs mer utbildning inom 

området.  Det framkommer att det är främst genom erfarenhet som kompetens erhålls.  Dock 

uttrycker en att utbildningen var bra när hen utbildade sig under åren 1996-1999, men att den 

gärna kunnat innehålla lite mer och vara lite längre.  

 

Flera förskollärare betonar fortbildning som ett sätt att tillägna sig kompetens. En förklarar 

att det i dagsläget handlar mycket om ekonomi och att man inte får tro att man får någonting 

utan det handlar om att kämpa på själv. Det som kan göras är att själv läsa vidare och läsa in 

sig på olika områden. Förskollärarna berättar att de bland annat tillägnar sig kompetens 

genom att läsa böcker och forskning och genom att gå på föreläsningar. En uttrycker: ”när 

man som har stött på något problem så har man ju försökt söka kunskap kring den biten” 

(Förskollärare 5). En förskollärare reflekterar kring fortbildning i relation till erfarenheter och 

anser att det är bra att ha erfarenheter av det som fortbildningen handlar om. Förskolläraren 

berättar att det inte är möjligt att tillgodogöra sig kompetens på samma sätt om det inte finns 

erfarenheter av vad som ska behandlas i fortbildningen, då det inte finns någon exakt bild 

eller upplevelse att relatera till. Däremot menar förskolläraren att om det pågår en process 

och man tar del av en föreläsning som handlar om exempelvis en viss funktionsnedsättning 

kan fler konkreta bilder av vad som kan göras uppstå.  

4.3.3 Erfarenheter och samarbete 

Erfarenheter betonas genomgående av alla förskollärare och flertalet lyfter erfarenheter när 

det kommer till förutsättningar att tillägna sig kompetens att bemöta alla barn i förskolan. En 

anser sig ha ganska mycket i bagaget som gör att hen kan se vad barnen är i behov av. Detta 

tror förskolläraren dels handlar om att ha jobbat många år och dels träffat många barn. En 

annan menar att med erfarenhet går det att känna igen vissa saker från möten med tidigare 

barn vilket gör att det kan vara lättare att förbereda sig. Tiden som vikarie på olika förskolor 

betonas som lärorik och tillfällen att samla på sig erfarenheter. 

 
Mycket är ju alltså den erfarenheten man har, så har man ju en kunskapsbank att arbeta och utgå 

ifrån. Och nu kan man ju känna när man jag jobbat ett tag att nu har man ju hunnit se en del 

olika, ja men… olika barn och olika… man har ju fått mer erfarenheten nu när man jobbat ett 

tag jämfört när man var ny-exad. (Förskollärare 5) 

 

En möjlighet att tillägna sig kompetens är genom arbetslaget och andra pedagoger framgår 

från en majoritet av förskollärarna. Bland annat betonas att det går att fråga och prata med 

andra pedagoger, ge varandra tips och lära av varandra. Det handlar även om ett utbyte av 

erfarenheter med kollegor. I det stora hela verkar det handla om att föra dialoger med sitt 

arbetslag och sina kollegor, utnyttja varandras kunskaper och hitta olika lösningar. En 

förskollärare förtydligar: ”Ja det är väl om man har ett bra arbetslag där man kan liksom prata 

med varandra och bra kommunikation så att man kan hitta de här lösningarna för att liksom 

få så bra förutsättningar som möjligt för de här barnen” (Förskollärare 7). En berättar att utan 

ett arbetslag att luta sig tillbaka mot skulle hen vara helt handfallen och inte veta någonting. 

Samma förskollärare anser att alla förändringar inte kan ske över en natt, utan det tar tid och 

det är viktigt att våga göra misstag. Hen lyfter kommunikationen i arbetslaget och ett bra 

klimat där det är tillåtet att göra misstag och hjälpa varandra. Ytterligare en förskollärare 

betonar dialoger, men är mer inne på dialoger med specialpedagoger och psykologer för att få 

tips och idéer. 
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4.3.4 Analys 

Gällande kompetens som förskollärarna anser vara nödvändig för att ge alla barn det stöd de 

kan behöva betonas personlighet och förhållningssätt. Specifik kompetens om till exempel 

diagnoser anses dock också vara nödvändig. Inkludering inbegriper för Andersson och 

Thorsson (2007) en människosyn där alla har rätt till tillhörighet, delaktighet och äkta 

gemenskap. Därför kan det ses som relevant att personliga egenskaper hålls högt som 

kompetens. Smidt (2010) tar upp att Vygotskij framhåller det sociala lärandet där en 

inkluderande verksamhet är en förutsättning. Eftersom Vygotskij starkt förespråkade en 

inkluderande verksamhet och att barn i behov av särskilt stöd skulle placeras i vanliga 

undervisningsmiljöer ansåg han att det var viktigt med personal som var rätt utbildad. Därför 

är det även av betydelse att specifik kompetens om exempelvis diagnoser lyfts. För att alla 

barn ska kunna få det stöd som de kan behöva och har rätt till och idealet en förskola för alla 

ska uppnås krävs alltså en bred kompetens. Att ha goda yrkeskunskaper betonar Hellström 

(1993) som avgörande för hur väl man kan bemöta barn i svårigheter. I likhet med 

förskollärarna belyser även Hellström personlighet som ett kunskapsområde, som handlar om 

självinsikt och samarbetsförmåga. Förskollärarna upplever överlag att de har tillfredställande 

kompetens att bemöta alla barn. Trots det framkommer det att de velat ha mer kompetens för 

att ge och utforma stöd till de barn som är i behov av det, i vissa fall handlar det om kunskap 

om olika diagnoser.  

Renblad och Brodin (2014) förklarar att det ofta ingår en kortare delkurs eller moment om 

specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd i förskollärarutbildningen. Många 

förskollärare upplever ändå att de inte fått tillräckliga kunskaper för att nå läroplanens mål 

om utveckling och lärande för alla barn. Att utbildningen om barn i behov av särskilt stöd 

inte har varit tillfredställande framkommer i föreliggande studie. För att förskolan ska kunna 

vara för alla barn krävs det att särskilt stöd kan ges för att barnen ska få möjlighet att 

utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Finns inte kompetens för det borde inte 

läroplanens mål om utveckling och lärande för alla barn kunna uppnås. Fortbildning handlar 

för förskollärarna om att läsa på och gå föreläsningar. Sandberg och Norling (2009) förklarar 

att det för kommunerna är en utmaning att skapa möjligheter för personalen att få de verktyg 

som behövs för att utvecklas i sitt arbete. Dock betonar de att kunskapsutvecklingen är 

betydelsefull för personalen. Förskollärarna i föreliggande studie nämner inte kommunen 

som bidragande faktor till kunskapsutveckling, utan lyfter istället att de på eget initiativ tagit 

del av fortbildning för att kunna ge stöd till alla barn. Erfarenheter är framträdande när det 

kommer till hur förskollärarna tillägnar sig kompetens. En förutsättning för att få dessa 

erfarenheter är att ha ett fungerande arbetslag där det kan ske utbyte av kunskaper. Smidt 

(2010) lyfter Vygotskijs teori om att allt lärande är socialt och sker i interaktion tillsammans i 

par eller större grupper för att utbyta tankar, idéer, ord och erfarenheter och i Vygotskijs 

sociala inlärningsmodell betraktas detta som en avgörande grund för lärande.  
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5 Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. En 

diskussion kring hur förskollärarna ser på de förutsättningar de har att ge stöd till de barn som 

är i behov av det och hur de ser på sin kompetens att stödja alla barn förs också. 

Målsättningen att förskolan ska vara för alla ligger till grund för diskussionen. 

5.1 Hinder och möjligheter 

Att förskolan ska vara en inkluderande verksamhet där barnen ska kunna delta utifrån sina 

förutsättningar är alla förskollärare överens om. En skillnad mellan att förskolan ska vara för 

alla barn och om förskolan kan vara för alla barn är dock tydlig. I och med att Vygotskij 

ansåg allt lärande som socialt framhålls andras roll i lärandet som grundläggande, både vuxna 

och andra barn (Smidt 2010). Utifrån Vygotskijs syn på det sociala lärandet ses inkludering 

som en självklarhet, eftersom lärandet förutsätter samspel mellan människor. Därför upplever 

vi det bekymrande att det finns förskollärare som upplever att förskolan inte är för alla barn i 

dagsläget. Vi frågar oss vad konsekvenserna blir av att inte kunna stödja alla barn, både för 

barnens utveckling och lärande och för pedagogerna som arbetar i verksamheten. Vygotskij 

förespråkade tidigt att barn i särskilda behov skulle inkluderas i vanliga undervisningsmiljöer 

och inte i separata grupper med andra barn i svårigheter. Det framgår dock av förskollärarna 

att förutsättningarna för en förskola för alla i nuläget inte är tillräckliga.  

 

Gällande de hinder och möjligheter förskollärare ser att stödja alla barn dras slutsatsen att 

ekonomi, tid, barngruppens storlek och resurser är de huvudsakliga förutsättningarna. Det 

finns även andra viktiga faktorer som exempelvis det egna förhållningsättet. I huvudsak 

pratar förskollärarna om hinder när de berättar om ekonomi, tid, barngruppens storlek och 

resurser. Det nämns bland annat att pengar är en bristvara och pengarnas betydelse för vilket 

stöd som kan ges och att barngrupperna är för stora vilket gör det svårt att se till allas behov. 

Resurser är svårt att få tillgång till och i stort sett omöjligt om barnen inte har någon diagnos. 

Vi upplever att förskollärarna har en tydlig bild av hur vägen mot en förskola för alla skulle 

kunna underlättas. Detta genom att de faktorer som de nu pratar om som hinder istället hade 

kunnat bli möjligheter. Däremot anser vi, vilket förskollärarna även lyfter, att mycket också 

handlar om inställning, en människosyn och ett förhållningssätt. Uppfattningen är att 

förskollärare är så vana vid att inte få något externt stöd att de får hitta egna lösningar och 

göra så gott de kan. Frågan vi ställer oss är hur det blir för de barn som är i behov av särskilt 

stöd. Om barnet inte har en uttalad svårighet kan det vara svårt att få tillgång till resurser 

framkommer i resultatet och då krävs ett stort kunnande hos förskollärarna. Det framgår att 

förutsättningarna kan bli bättre för att skapa mer möjligheter att stödja alla barn. Det som rör 

ekonomi, tid, barngruppens storlek och resurser blir något som inte förskollärarna direkt kan 

påverka, förutom genom att göra anpassningar utifrån de förutsättningar de har. För att 

förskolan ska ha möjlighet att leva upp till läroplanens intentioner om en verksamhet som är 

anpassad efter alla barns individuella behov behöver vissa förutsättningar förbättras. 

 

De förskollärare som får stöd av specialpedagogiska skolmyndigheten upplever detta som 

nödvändigt och positivt. Därför känns det frustrerande att det ska vara svårt att få detta stöd 

eller andra resurser när det är viktigt och efterfrågat. En förskollärare lyfter en problematik 

kring resurser i relation till tid och framhåller att när de i arbetslaget får stöd i form av 

handledning är det ändå de som ska ge det stöd som rekommenderats till barnen. Dock finns 

inte tiden till detta och då fallerar det på barnens bekostnad. Sandberg m.fl. (2007) betonar att 

det framför allt ges stöd av föreståndaren på förskolan och till viss grad av kommunens 
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stödteam och/eller föräldrar. Att tiden inte finns att ge barnen det stöd som behövs bidrar till 

att det fallerar som förskolläraren uttrycker det, men samtidigt kan det vara en tanke att 

någon i arbetslaget genom handledning ger stödet i strävan mot en inkluderande verksamhet. 

I den kunskapsöversikt som Hammarberg (2015) gjort framkommer det att barn i behov av 

särskilt stöd har ökat och även tre faktorer som tros kan ha påverkat denna ökning. Relevant 

är den första faktorn som diskuteras, att den generella kvalitén och förutsättningarna för 

verksamheten har försämrats. Det framkommer inte vilka förutsättningar som menas i 

kunskapsöversikten, men det skulle bland annat kunnat vara de faktorer förskollärarna tar 

upp. 

5.2 Kompetens 

Personlighet hålls högt när förskollärarna berättar om nödvändig kompetens att stödja alla 

barn. Vi ser det som intressant att detta nämns före mer specifik kompetens, men det är inte 

förvånande. Förskollärarna lyfter egenskaper som tålamod, vilja, lyhördhet och att vara lugn, 

trygg och flexibel. Det är för oss inte förvånande eftersom förskolan ska genomsyras av 

omsorg och är ett yrke där samspel med andra människor sker hela tiden. Därför känns det 

som en självklarhet att besitta vissa personliga egenskaper. Intressant är det eftersom frågan 

uppkommer om personliga egenskaper räcker för att alla barn ska få möjlighet till stöd så de 

kan lära och utvecklas. Enligt Björck-Åkesson (2009) krävs det specifik kunskap om barns 

utveckling och lärande och insatser på generell nivå är inte tillräckliga för att barn i behov av 

särskilt stöd ska nå sin optimala utvecklingsnivå. Dock anser Rabe och Hill (1990) att det 

som är bra och utvecklande för ”andra barn” också är bra och utvecklande för barn i behov av 

särskilt stöd av olika slag. Det framgår av förskollärarna att de vill ha mer kompetens för att 

kunna stödja alla barn och kunskap om diagnoser är önskvärt. De hade dock svårt att delge 

specifik kompetens som är nödvändig. Detta kan möjligtvis bero på att vi inte valt att 

begränsa oss till en viss problematik utan barn i behov av särskilt stöd definieras i 

föreliggande studie inte som en homogen grupp, utan svårigheterna kan vara både tillfälliga 

och långvariga. 

 

Den kompetens som kan behövas för att stödja alla barn kommer enligt förskollärarna 

framförallt från erfarenheter. Ett bra arbetslag och en bra kommunikation värderas även det 

högt. Sandberg och Norling (2009) lyfter forskning som visar att det bland annat är väsentligt 

att läraren samarbetar och delar med sig av sitt arbete till kollegor för att utveckla sin 

profession. Utifrån förskollärarnas berättelser framstår arbetslaget som en relativt stor del för 

att utvecklas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Vi upplever att förskollärarna är tillfreds 

med de arbetslag de i dagsläget arbetar i. Eftersom arbetslaget lyfts som en så pass viktig del 

i kunskapsutbytet kan det bidra till att barn kan ges det stöd de kan behöva. Det förutsätter 

dock att det finns en god kommunikation och ett bra utbyte av tankar och erfarenheter i 

arbetslaget för att det ska vara gynnsamt. Även om erfarenheter är mest framträdande i hur 

förskollärarna tillägnar sig kompetens betonas även vikten av utbildning och fortbildning. 

Rabe och Hill (1990) lyfter några pedagogiska reflektioner där det bland annat framkommer 

att förskollärarutbildningen ofta dåligt har motsvarat de krav som ställs på förskolan att 

erbjuda barn de stöd de kan behöva och därför behövs stödinsatser av olika slag. Majoriteten 

av förskollärarna i föreliggande studie pratar om att utbildningen inte varit tillräcklig. Dock 

betonar en att hen är nöjd med sin utbildning gällande barn i behov av särskilt stöd, vilket kan 

visa på att det kan finnas variationer beroende på när utbildningen genomfördes. Det 

framkommer att fortbildning ofta får ske på eget initiativ. Mycket handlar om att läsa och 

tillägna sig kompetens på egen hand vilket förutsätter stort engagemang hos förskollärarna. 

Sandberg och Norling (2009) belyser att det är en utmaning för kommunerna att skapa 

möjligheter för personalen att få de verktyg som behövs för att utvecklas i sitt arbete. Genom 
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ökad kompetens hos personalen att ge alla barn det stöd de kan vara i behov av ökar 

möjligheterna hos det enskilda barnet att få det särskilda stöd det behöver. Vi ser det som 

oroande att fortbildning ofta måste ske på eget initiativ eftersom arbetslaget då inte får 

gemensamma verktyg om inte alla tar del av fortbildningen. Eftersom förskollärarna lyfter 

kompetens som erhålls via erfarenheter som centralt ställer vi oss frågan om utbildningen 

måste bli bättre eller om erfarenheterna är tillräckliga för att ge alla barn det stöd som de 

behöver. Emellertid kan det vara så att utbildningen behandlar ämnet för lite och därför har 

förskollärarna inte något annat val än att skaffa sig kompetens via erfarenheter. Vi har inte 

gjort någon avvägning om vad som ger rätt kompetens eller vilket sätt som är det bästa. En 

förskollärare tar upp en annan aspekt kring utbildning. För att tillgodogöra sig kompetens och 

omvandla den till praktisk handling i verksamheten är det av vikt att det finns erfarenheter av 

det utbildningen handlar om. Hellström (1993) belyser att det måste finnas en förbindelse 

mellan teori och praktik och att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling är vad 

Hellström menar med kompetens. Att utbildningen lyfts fram av förskollärarna som 

otillräcklig kan möjligtvis bero på avsaknaden av förbindelse mellan teori och praktik.  

 

Det finns en vilja att hela tiden sträva mot att göra det som är bäst för barnen och 

förskollärarna gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. En slutsats som vi kan dra 

är att utbildningen önskas gå djupare in på barn i behov av särskilt stöd och fortbildning är 

efterfrågat för att kunna möta barnens varierande behov. Kompetens som förskollärare önskar 

sig ha ska vara både bred och djup. Vi ser en röd tråd utifrån förskollärarnas berättelser, 

litteratur och forskning att kompetens som förskollärare idag erhåller på olika sätt inte är 

tillräcklig, men att det å andra sidan inte går att bli fullärd utan yrket eftersträvar ständig 

utveckling.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Umeå universitet som heter Michaela Glader och Matilda 

Andersson, som nu skriver examensarbete. Vårt syfte med arbetet är att få fördjupad kunskap 

om hur förskollärare ser på sin kompetens när det gäller möjligheten att anpassa 

verksamheten till alla barn i förskolan och att utforma särskilt stöd till barn som är i behov av 

det.  

 

Då studien baseras på förskollärares erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd i förskolans 

barngrupp, har vi valt att använda oss av intervju som metod och därför söker vi dig med 

förskollärarutbildning som kan bidra med värdefulla tankar, infallsvinklar och erfarenheter 

kring ämnet. Intervjun sker genom ett personligt möte där vi kommer och besöker er och vi 

beräknar intervjutiden till ungefär 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in, men ingen 

obehörig kommer att ta del av dessa ljudfiler.  

 

Arbetet kommer att publiceras vid Umeå universitets publiceringsdatabas DIVA, dock 

kommer ditt deltagande i intervjun behandlas konfidentiellt och dina svar kommer att 

avidentifieras, vilket gör att det inte går att känna igen att just du har deltagit, eller vid vilken 

förskola du arbetar. Du har även rätt att avbryta den pågående intervjun utan särskild 

förklaring eftersom ditt deltagande är frivilligt.  

 

Vi tar gärna del av dina erfarenheter från arbetet i barngrupp och vi hoppas därför på att du 

vill delta.  

 

Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss.  

 

Väl mött! 

Matilda och Michaela 

 

Matilda Andersson 

xxx@live.se 

073-xxxxxxx 

 

Michaela Glader 

xxx@gmail.com 

076-xxxxxxx 

 

mailto:Matildak-a@live.se
mailto:xxx@gmail.com


 

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi vill börja med att tacka för att du vill ställa upp på en intervju. I detta brev kommer 

fördjupad information inför intervjun. Som tidigare nämnt kommer intervjun ta cirka 40 

minuter och vi kommer spela in samtalet som en ljudfil. Detta material kommer efter 

rapporten har godkänts att raderas så att ingen obehörig kommer över dessa filer. Vi vill 

återigen betona att du kommer att vara anonym och kan avbryta din medverkan när helst du 

vill. 

 

För att du ska ha möjlighet att förbereda dig inför intervjun kommer här de frågeområden 

intervjun innehåller. 

 

Vi inleder med uppvärmningsfrågor för att du ska ha möjlighet att bli bekväm med att bli 

intervjuad, här kommer fokus vara din utbildning och erfarenhet inom yrket.  

 

En förskola för alla: 

Frågorna berör dina erfarenheter om barn i behov av särskilt stöd och en inkluderande 

verksamhet. 

 

Hinder och möjligheter: 

Frågorna berör vilka förutsättningar du känner att du har att stödja alla barn och vad du anser 

kan underlätta respektive försvåra dessa förutsättningar.  

 

Kompetens: 

I detta område kommer vi prata om vilken kompetens du värdesätter i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd och även om du känner att din kompetens är tillfredställande.  

 

Tack för att du vill medverka! 

 

Väl mött  

Michaela och Matilda 

 



 

 

Bilaga 3 

 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Hur länge har du arbetat aktivt som förskollärare? 

 

Har du arbetet med barn i andra verksamheter än förskolan? (Exempelvis; skola, stödboende, 

assistent…?) 

 

En förskola för alla 

 

En förskola för alla, vad innebär det för dig?  

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd? 

 

Hinder och möjligheter 

 

Vilka förutsättningar har du som förskollärare att stödja alla barn? (Vad anser du kan 

underlätta dessa förutsättningar? Kan du berätta om några aspekter du anser kan försvåra 

dem?) 

 

Vad har du varit med om för olika åtgärder för att tillmötesgå barn i behov av särskilt stöd?  

 

Kompetens  

 

Vilken kompetens anser du är viktiga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

  

Hur känner du kring din kompetens att bemöta alla barn i dagsläget? (Kan du ge exempel på 

en situation där du upplevde att din kompetens inte varit tillräckliga? Kan du ge exempel på 

en situation där du upplevt att din kompetens har varit tillräckliga?) 

 

Hur har du tillägnat dig din kompetens att stödja alla barn? 

 


