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Abstract 

My purpose with this study was to find out if children in need of support receive their rights, 
and if preschool teachers have the necessary skills to assist these children in need of support. I 
also wanted to know what the manager, and the guardians of children in need of support think 
of the children’s days in preschool. To get an answer to this, I chose to interview a preschool 
manager, a teacher, two guardians and a special education teacher. I used semi-structured 
interviews, because I wanted to have it open with supplementary questions. With the help of 
interviews and previous research, I came to realize that many preschool teachers feel like they 
don’t have enough expertise to help these children in need of support.  

Keywords 

Children in need of support, preschool, special education, competence, children’s rights 

  



Sammanfattning 

I den här studien vill jag ta reda på om barn i behov av särskilt stöd har samma rättigheter som 
övriga barn i förskoleverksamheten. Jag vill även undersöka om pedagogerna har tillräcklig 
kompetens för att tillgodose dessa elevers behov. Denna studie grundar sig på flera verk-
samma aktörers tankar och åsikter inom förskolevärlden: chef, vårdnadshavare, pedagog och 
specialpedagog. Studien framhåller även en förskolechef och två vårdnadshavares synvinkel 
på hur dessa barns behov blir tillgodosedda. Dessutom vad chefen anser och vad vårdnadsha-
vare tycker till barn i behov av stöd om verksamheten. För att få svar på mina frågor har jag 
använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag valde att intervjua en chef, en förskollärare, två vård-
nadshavare och en specialpedagog.  Jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer ef-
tersom jag ville ha det öppet för följdfrågor. Med hjälp av intervjuerna och tidigare forskning 
har jag kommit fram till att många upplever att det inte finns tillräckligt med kompetens ute i 
verksamheten. Det behövs god kompetens för att barnen ska få sina rättigheter och behov till-
godosedda. Vilket behövs för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Förskoleläraren 
och chefen som jag intervjuade var dock nöjda med deras arbetssätt. Samtliga parter under-
strök dock att de upplever somliga brister i verksamheten. Samtliga intervjuade är verksamma 
inom kommuner som gränsar till, och samverkar med varandra. Jag har intervjuat två vård-
nadshavare där båda upplever att de är nöjda med verksamheten, men där den ena dock kan se 
brister också då hon själv arbetar som förskolelärare. 

Nyckelord 
Barn i behov av stöd, förskolan, specialpedagogik, kompetens, barns rättigheter.  
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1. Inledning 
 

Barn i behov av särskilt stöd, vilka rättigheter har de? Får de likvärdiga förutsättningar som 
alla andra barn i förskoleverksamheten? Min avsikt med detta examensarbete är att belysa för 
verksamma inom förskolan hur viktigt det är att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, 
och vissa barn behöver mer stöd för att få deras behov tillgodosedda enligt deras reella 
rättigheter. Har all personal i förskolan de kunskaper och verktyg som behövs för att hjälpa 
alla barn? Det är några av mina huvudtankar när jag valde att skriva om detta. Det är väldigt 
viktigt att jag i mitt framtida yrke hjälper samtliga barnen att få sina behov tillgodosedda då 
vissa barn har svårigheter med att tillexempel uttrycka sig, leka och samspela med andra. Jag 
vill att de barnen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära som alla andra. Med vår 
hjälp och kompetens kan vi hjälpa dessa barn som har svårigheter att bli mer delaktiga i 
verksamheten. För att man ska kunna hjälpa barnen på bästa sätt krävs det att vi som 
pedagoger förstår barnen för det är vi som avgör om vi ser barnet som ett problem eller om vi 
har viljan att anpassa verksamheten för att hjälpa barnet.   

”Om ett barn hade haft tur att hamna på en annan förskola så hade vi aldrig behövt resurs. För 
det barnet hade klarat sig bra med den pedagogiken och det arbetssättet, klimatet och den 
läromiljön som finns på en annan förskola, men på denna förskola var vi tvungna att jobba jätte 
mycket med fortbildning, handledning och vi får också ha en resurs för att det barnet ska få en 
bra utbildning (Specialpedagog)”. 

 
De här ovanstående orden sa en specialpedagog till mig under en av mina intervjuer och det 
satte sig rakt i hjärtat, tur? Ska ett barn behöva ha tur? Det bör ske en förändring i förskolans 
verksamhet för barnens bästa. Jag tycker inte att det ska vara sådan stor skillnad ute i 
verksamheten att tur ska spela in. Alla barn ska kunna lämnas på förskolan och få samma 
rättigheter till lek och utveckling. Det ska inte spela någon roll i vilken del av landet eller 
vilken kommun man bor i. Vi pedagoger har som skyldighet att se till att ge barnen de 
rättigheter de ska ha i förskolan. Arnér (2009) tar upp hur viktigt det är att vi som pedagoger 
ser till att barn får sina rättigheter. Arnér menar att om barnen har rättigheter så är det vi som 
har skyldighet att tillgodose detta.  

”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna 
för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå̊ dessa mål (Skolverket, 
2010, s.5)”.  

 
  



2 
 

1.1 Syfte 
Mitt syfte med detta examensarbete är att lyfta fram hur viktigt det är att barn i behov av stöd 
får det stöd de har rätt till, och att de barnen inte exkluderas från den ordinarie verksamheten. 
För att bli förskollärare studerar man i tre och ett halvt år, men tyvärr saknar utbildningen 
kurser som berör specialpedagogik. Jag upplever att på alla avdelningar finns det barn som är 
i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Jag vill veta om förskollärare känner att de 
kan ta hand om de barnen som behöver extra stöd. Jag vill också ta reda på hur 
vårdnadshavarna till barn i behov av stöd ser på verksamheten och vad cheferna kan erbjuda 
till förskolor som har barn i behov av stöd.  

1.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

Ø Upplever pedagogerna i verksamheten att de har de tillgång till rätt verktygen och till-
räckligt med resurser för att stödja barn med behov av särskilt stöd?  

Ø Hur ser vårdnadshavarna på det stöd som deras barn erbjuds? 
Ø Vad kan chefen erbjuda för att underlätta barnens vardag?  
Ø Får barn i behov av stöd sina behov tillgodosedda?  
Ø Hur arbetar specialpedagogen med barn i behov av särskilt stöd?   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I mitt arbete berör jag områdena empati, barn med speciella behov, de tre neuropsykiatriska 
diagnoserna ADHD, Aspergers syndrom och Autism. De har jag valt för att de är några av de 
vanligaste diagnoserna enligt min erfarenhet, sedan kommer jag också gå in på 
specialpedagogik och vilka rättigheter barn har. I kapitlet kan man läsa om tidigare forskning 
kring dessa områden.  

2.1 Empati  
Emilie Kinge (2000) tar upp att de barnen med sociala och emotionella svårigheter oftast visar 
sin sårbarhet genom att de har svårt med sitt beteende, och detta ställer stora krav på 
omgivningen. Det finns många olika orsaker till beteendet och det gör det ännu svårare att ha 
en bra metod som fungerar för de barnen. Kinge skriver att barn med sociala och emotionella 
svårigheter utgör en grupp som har ett behov av hjälp från kompetenta och professionella 
vuxna. De barnen får uppleva empati i mindre utsträckning än barnen med synliga 
funktionshämningar. Eftersom att deras beteende sätter oss på prov både personligen och 
yrkesmässigt betyder det att den vuxnes förmåga till empati är både viktig och väldigt central 
när man arbetar med dessa barn (Kinge, 2000).   
 
Kinge (2000) skriver att empati inte handlar om att lära sig ett visst tillvägagångssätt, utan det 
handlar om att man ska utveckla sina egna attityder och hur man bemöter barnen, det gäller att 
hitta ett bra förhållningssätt. Det gäller att man som pedagog har ett bra fungerade sätt för hur 
man ska jobba med sina negativa och motstridiga känslor inför barnet. När man får en 
förståelse för barnets känslor, beteende och reaktioner kan man lättare hitta åtgärder som 
kommer att hjälpa barnen vidare i sin utveckling.   
 
Kinge (2000) tar upp förskolans betydelse för barns utveckling när det gäller socialt samspel. 
Eftersom de flesta barn spenderar mestadels av sin tid på förskolan är det väldigt viktigt att vi 
som pedagoger lägger en bra grund för deras utveckling i samspel. Kinge menar att det är vi 
som lägger grunden för nya positiva samspelserfarenheter. Finns det närvarande pedagoger 
hjälper man dessa barn i sin utveckling. Man behöver inte alltid vara fysiskt deltagande utan 
man ska variera sitt sätt att förhålla sig till barnen så det får känna på olika. Det som är 
viktigast är att finnas där och visa en känslomässig närhet. Pedagogen ska alltid kunna ingripa 
i olika situationer som kan uppstå under en vardag på förskolan, men också ha en mer 
observerande roll. Det kan vara väldigt ansträngande som pedagog att jobba med barn i behov 
av särskilt stöd. Det gäller att man har ett stort tålamod och djup tolerans mot barnen speciellt 
om de visar ett utåtagerande beteende. När de pedagogiska metoder som personalen använder 
sig av inte fungerar blir det lätt att de lägger skulden på barnet istället för att titta på vad de 
själva behöver ändra på i sitt förhållningssätt och miljön runt barnen (Kinge, 2000).  
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Det som Kinge tar upp stödjer också Lpfö-98 reviderad 2010. Inget barn ska utsättas för några 
kränkningar, vi ska hjälpa barnen att utveckla sin empatiska förmåga, och att de får träna på 
att vara omtänksamma mot alla (Skolverket, 2010).  
 

2.2 Speciella behov  
Det finns många olika områden inom barn i behov av särskilda stöd. Jag ska gå igenom några 
av de olika diagnoser som en del har. I boken Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd, 
skriver Kinge (2009) om barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I den 
kategorin ingår diagnoserna: ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD 
(Attention Deficit Disorder), DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception), 
AS (Aspergers Syndrom), OCD (Obssesive Compulsive Disorder) och TS (Tourettes 
Syndrom). De här barnen har ofta uppmärksamhet- och koncentrationsproblem/svårigheter. 
De hamnar lätt i konflikter och har ofta väldigt svårt med beteendet i sociala sammanhang, då 
kommunikation och samarbetssvårigheter är vanligt. Barn med dessa diagnoser brukar ofta få 
diagnosen när de börjar skolan, men man kan redan se det i förskolan (Kinge, 2009). 
 
Barn med neuropsykiatriska diagnoser kan vara svåra att förstå sig på, och de väcker många 
olika känslor hos oss. En del uppfattar det som förvirrande då de i ena stunden kan vara 
väldigt intelligenta, de kan kommunicera och visar stora kunskaper inom olika områden. 
Medan i en annan situation kanske de inte förstår alls det du vill förmedla. Det kan också vara 
svårt att få en nära relation med dem och förstå hur de fungerar och veta vad det vill. Det är 
lättare när man är i smågrupper att komma nära, än vad det är när man är i större grupper och 
det upplevs stressigt runt om. Barn med neuropsykiatriska diagnoser utsätts för mera intryck 
än andra barn, genom att arbeta i mindre grupper minskar intryck och de kan lättare behålla 
sin koncentration. Om inte kan det bli att barnen uppvisar ett provocerande beteende. De 
brukar ofta vara en svår situation för dessa barn under samlingssituationer, det brukar leda till 
att de stör de andra barnen under samlingen. Barn med diagnos brukar också tycka det är 
jobbigt när det sker en övergång, till exempel om man har samling och sedan avbryts det för 
att man ska klä på sig och gå ut. Detta gör ofta att barnen blir väldigt oroliga och kan göra 
något impulsivt. Det är ofta som det brukar ske något okontrollerat, de kan sitta stilla och 
leka, men sen helt plötsligt kan de börja slåss och sparkas (Kinge, 2009). 
 
Kinge (2009) menar att de provocerar oss pedagoger och det är svårt för oss att förstå dessa 
barn. Kinge menar vidare att barnen får oss att ta fram ett beteende som man inte vill veta av 
när man har med barn att göra. Man känner sig ofta otillräcklig, och det känns ofta som man 
har testat allt, även fast man inte har det. Detta brukar leda till tjat, gräl och att man talat 
strängt till barnen vilket inte brukar fungera speciellt bra. Kinge hävdar att det därför är extra 
viktigt att man förstår de här barnen och deras känslor för att sätta sig in i deras situation, det 
kommer också leda till att de tar fram det goda i pedagogen (Kinge, 2009).  
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Jag har valt att berätta lite mera om tre diagnoser som är några av de vanligaste som man kan 
stöta på ute i verksamheten.  
 
Barn med ADHD  
ADHD är ofta något som upptäcks i tidig ålder. Det är en störning som kännetecknas av 
utvecklingsmässiga avvikelser när det gäller uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 
Barn med ADHD brukar ofta vara hyperaktiva, impulsiva och vill gärna ha uppmärksamhet. 
Kinge tar upp några punkter som kännetecknar barn med ADHD: 

• Har svårt för tidsuppfattning  
• Svårt att skilja på känslor och fakta 
• Svårt att hålla sig till ett ämne 
• Avbryter oftast andra, och har svårt att lyssna 
• Har problem att begränsa sig när det leker, och blir ofta ivriga 
• Har ofta svårt att sitta still, och koncentrera sig.  
• Svårt att förstå konsekvenserna över sitt eget handlande och det egna beteendet  

 
Man märker oftast av detta vid vardagliga rutiner. Tillståndet har en biologisk förklaring, 
deras beteende saknar viljestyrning (Kinge, 2009). Olsson och Olsson påstår att barn med 
ADHD har svårt att balansera sin koncentration och det är därför extra viktigt att de inte 
utsätts för stress och höga krav då det går över gränsen för vad de klarar av (Olsson & Olsson, 
2013).    
 
Barn med Aspergers syndrom  
Aspegers syndrom är något som brukar diagnostiseras vid fyra års ålder eller senare. För att få 
diagnosen Aspergers måste man ha minst nio av de tjugo olika symptomen som man går efter. 
Det finns olika symptom som man kan upptäcka tidigt, det kan vara passivitet, envishet, 
sömnsvårigheter, nedsatt uppmärksamhet, avvikande utveckling av rösten, talet eller språket. 
Man sätter diagnosen genom att titta på om de har snäva specialintressen, motoriska 
svårigheter, sen språk- och talutveckling och de är ofta väldigt pedantiska. Här är några 
kriterier som de tittar på när de ska sätta en diagnos:  

• Stora problem med samarbete 
• Ensidiga intressen, enformig upprepning som ofta leder till samma sysselsättning 
• Tvångsmässiga behov av ritualer och intressen 
• Tal och språkproblem 
• De har svårt för kropps och ögonkontakt 
• Svårt för motoriken 
• Har svårt för socialt samspel   
• Svårt för att tolka andras känslor 
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De brukar också ha svårt att förstå när andra personer skämtar, de tar det bokstavligen och det 
kan leda till mycket missförstånd, de har svårt att förstå ironi. Det är ofta som barn med 
Asperger blir stressat och känner sig oroliga när de inte har kontroll över situationen, de vill 
helst ha en överblick över det som sker och det som kommer att ske. Det är väldigt viktigt 
med mycket kommunikation, kontakt och en bra dialog med dessa barn för att man ska 
försöka förstå deras reaktioner och beteendemönster (Kinge, 2009).  

 
Barn med autism  
Autism är en biologisk avvikelse som inte ger en enhetlig symtombild. Man kan känna igen 
autism framförallt genom tre områden. Barn med autism brukar ha svårt för att kommunicera 
med andra de har också svårt att interagera med andra i omgivningen. De brukar hålla sig till 
några vissa intressen. Man kan också känna igen barn med autism genom några av de 
punkterna här nedan: 
 

• De har svårt att ha ögonkontakt, visa ansiktsuttryck, kroppshållning och gester.  
• Svårt att få vänner i samma ålder 
• De har svårt att dela glädje intressen och aktiviteter med andra.  
• De har svårt att leka fantasilekar 
• Svårt att kommunicera, använder gärna sina egna ord och upprepar ofta dem 
 

Människor med autism kan uppfattas som de är i en egen värld, de tar in saker på ett sätt som 
kan uppfattas annorlunda. Olsson & Olsson (2013) tar upp ordet mentalisering vilket innebär 
att man behöver förstå andra människor och sätta sig in i deras perspektiv och att man har 
förståelse för att alla människor inte tänker som en själv. Då krävs det att man kan 
mentalisera, annars blir det svårt att förstå hur andra tänker och känner. Personer med autism 
har stora svårigheter med mentalisering. 

 
De har ett annat sätt att tänka, de har ett mer detalj fokuserat tänk. Det kan vara svårt för dem 
att förstå helheten i ett sammanhang, samtidigt som de kan se detaljer som ingen annan hade 
tänkt på (Olsson & Olsson, 2013).  

 
  

2.3 Specialpedagogik  
Persson (2010) tar upp vad skillnaden är mellan pedagogik och specialpedagogik hur 
definierar men det. På 1980-talet var specialpedagogik till för de barn som hamnar utanför 
den naturliga variationen i olikheter. Persson (2010) menar att det är svårt att beskriva vad 
specialpedagogik är, men man kan säga att specialpedagogik är något som vi tar hjälp av, när 
den vanliga pedagogiken inte fungerar eller inte räcker till. Nilholm (2007) menar att 
pedagogik är ett sätt att undervisa på, och specialpedagogik är ett speciellt sätt att undervisa 
på. Han menar att när man använder sig av specialpedagogik är det något som är annorlunda 
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mot den ”normala” pedagogiken. Nilholm (2007) är inne på det samma som Persson (2010) 
också tar upp, att specialpedagogik är något man tar till när den vanliga pedagogiken inte 
räcker till.   
 
Det nyare synsättet på specialpedagogik är att man arbetar med barnen i gruppen som de 
tillhör, vilket är inkludering som man talar mycket om idag. Tidigare har specialpedagogik 
inneburit att man har tagit ut barnen som inte klarar av att vara i grupp, och arbetat med dem 
enskilt. Olsson & Olsson (2013) menar att det är pedagogernas och skolans ansvar att ta hand 
om barnen istället för att bara se dem som problembärare. Olsson & Olsson (2013) tar också 
upp att det är viktigt att ha bra miljöer för att det ska fungera. Man måste anpassa miljön för 
alla barn. Björck-Åkesson (2009) framhäver att det är viktigt att man kartlägger barn i behov 
av stöd för att man ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnets behov.  
 
 

2.4 Barn i behov av stöd-vilka rättigheter har de?  
Barn går i förskolan för att utvecklas och lära sig, och det anses som en viktig vardagsmiljö 
för barn. De första åren i ett barns liv är väldigt betydelsefulla, och det är viktigt att se till så 
de får sina behov tillgodosedda. Genom lek, mat, vila, rörelse, omvårdnad och sömn kan 
barnen lättare utvecklas och bli delaktiga i samhället. Barnen måste få chansen att stimulera 
alla sina sinnen, och att det är viktigast att man jobbar med samspel mellan olika barn och 
vuxna. Det är också viktigt att man låter barnens alla känslor få bekräftelse.  Barn måste få 
möjlighet att träffa andra människor och möta andras kulturer för att hitta en social 
gemenskap. En del barn klarar inte av detta själv utan behöver att en vuxen är där och hjälper 
till, men de behöver också ha egen tid. Sen finns det också de barnen som behöver få alla 
dessa behov tillgodosedda, men de klarar inte alls av det själva. Det är då ett barn kan få extra 
stöd för att de ska få samma möjligheter till att utvecklas och lära (Björck-Åkesson, 2009). 
 
Barn i behov av stöd har samma rätt att bli erbjuden plats i förskolan precis som alla barn har, 
om inte deras behov tillgodoses på annat sätt.  Det finns en regel som säger att barn i behov av 
särskilt stöd ska ges den omsorg som deras behov kräver, men Björk-Åkesson menar på att 
det finns brister ute i verksamheten då det inte finns tillräckligt med resurser för dessa barn i 
alla kommuner (Björk-Åkesson, 2009).  
 
Förskolan ska anpassa sin verksamhet så att barnen får det stöd som de kräver även om det 
bara kan vara tillfälligt. Det är viktigt att barn i behov av stöd får den hjälp som fungerar för 
den individen. Det är inte säkert att ett sätt som har fungerat på ett barn fungerar på ett annat 
barn, utan det gäller att barnen får en individuell omsorg som funkar för just det barnet.  
Omgivningen för barnet kan vara viktig och det gäller att de anpassas för barnets utveckling. 
Barnet ska känna sig tryggt när det kommer till förskolan så att hela upplevelsen blir positiv, 
du som pedagog måste kunna förstå och samspela med barnet. En god start att förstå barnet 
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kan vara genom föräldrarna. Därför är det viktigt att få föräldrarnas förtroende och se till att 
man lyssnar på dem. Pedagogen har en viktig roll i detta arbete både med nära 
föräldrakontakt, förstå barnet, anpassa miljön. För den hela pedagogiska verksamheten måste 
anpassas så att alla barn får möjlighet till utveckling och kan få alla sina behov tillgodosedda. 
Där har miljön en stor påverkan för barns förutsättningar (Björck-Åkesson, 2009).   
 

”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 (Björk-Åkesson, 
2009, s.33)”. 

 
Tornberg tar upp i sin avhandling att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar ju större 
barngrupper det är i förskolan. I avhandlingen kan man läsa att det blir vanligare med 
specialavdelningar där barn med till exempel autism brukar hamna. Detta är för att det blir 
mindre personal samtidigt som barngrupperna ökar. Barn i behov av särskilda stöd hamnar i 
kläm på grund av dessa besparingar. Det framkommer också att det är svårt att anpassa 
verksamheten så att den ska passa alla barn (Tornberg, 2006).   
 
Olsson & Olsson (2013) tar upp att förskolan kan spela en stor roll i barns 
personlighetsutveckling för framtiden. Det är viktigt att alla barn på förskolan får känna 
glädje och att deras nyfikenhet och intressen uppmärksammas, så att inte förskolan bara 
hamnar i att allt ska vara ett lärande om hur man ska hantera konflikter. Ser man till att det 
finns en glädje i förskolan och att man tar till vara på det så sker också ett lärande. Det är 
mycket större chans att barn lär när de har roligt. Om inte förskolan har glädjen och låter 
barnens intressen genomsyra verksamheten kan det istället leda till att barnen känner en skam 
och är rädda för att misslyckas, bara för att pedagogerna har ett förhållningssätt som kan 
upplevas som dominerande (Olsson & Olsson, 2013).   
 
Arnér (2009) tar upp att det är den vuxnes ansvar att se till att barnen får sina rättigheter 
tillgodosedda. Arnér är också inne på att det inte går att undgå problem, och pedagogerna 
behöver reflektera över sitt förhållningssätt till barnen. Bra relationer mellan pedagoger och 
barn är en förutsättning för att man ska kunna hantera konflikterna på bästa sätt.   
 
Sandberg & Norling framhäver att personalen i dagens förskolor har för lite tid för att gå på 
utbildningar, diskutera med varandra, byta erfarenheter, reflektera och dokumentera vilka 
metoder som tillämpas för barn i behov av stöd.  Författarna tar också upp att man har för lite 
handledningstid och för lite kompetensutvecklingen vilket ses som ett hinder i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. Personalen uttrycker i en undersökning att de får 
för lite kompetensutveckling när det gäller barn i behov av stöd (Sandberg & Norling, 2009).   
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Brodin & Renblad nämner i sin bok ”Perspektiv på kvalitet i förskolan” (2015), att 
förskollärarutbildningen oftast bara har en föreläsning eller delkurser med specialpedagogik 
och barn i behov av särskilt stöd. Många förskollärare uttrycker att de inte har tillräckligt 
mycket kunskap för att det ska kunna hjälpa barnen utifrån läroplanens mål om utveckling 
och lärande.   
 
 

2.5 Läroplanen, barnkonventionen & 
Salamancadeklarationen   

Läroplanen ska alla förskollärare jobba utifrån och det finns mycket som tas upp som stödjer 
det författarna tar upp.   
 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt” (Lpfö- 98,rev.2010, sid. 5).   

 

Läroplanen tar också upp att det är pedagogens ansvar att få vårdnadshavarnas förtroende och 
att man ska kunna samspela med barnen. Detta är för att man både som vårdnadshavare och 
barn ska få en positiv syn på förskolan.   

”elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 
dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Une-
sco, 2006, s.11)  

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 
Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå̊ 
dessa mål (skolverket, 2010). 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär 
att verksamheten inte kan utformas på̊ samma sätt överallt och att förskolans resurser därför 
inte ska fördelas lika (skolverket, 2010).  
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3. Teoretiska perspektiv 
3.1 Sociokulturella perspektivet  
Jag har valt att min studie kommer utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 
perspektivet handlar om att man lär tillsammans i ett socialt sammanhang. Lärandet sker 
också i ett kulturellt sammanhang. Om man ser utifrån detta perspektiv ser man allt som ett 
lärande, man lär sig hela tiden. Man lär tillsammans med andra människor, det kan vara i 
familjen mellan olika kompisar men också ute i samhället.  
 
Kunskapen sker mellan individer, den finns alltså inte enbart inom en individ. Lev Vygotskij 
som är huvudmannen bakom det sociokulturella perspektivet menar att miljön har en stor 
inverkan på lärandet, det handlar om att man ska bygga vidare på de kunskaper som redan 
finns i den miljön. Med nya människor som har andra erfarenheter och kreativa idéer sker en 
utveckling och ett nytt lärande tillsammans med de andra och i miljön. Vygotskij påstår att 
om man försöker förstå andra människor och deras situation så sker en ny kunskap i det 
samspelet.  
 
Språket är väldigt centralt i det sociokulturella perspektivet eftersom det är det som är länken 
mellan oss människor. Vygotskij menar att människan ser världen utifrån språket.  Språket ses 
som ett verktyg, och barnen använder sig av det språket de behöver i massa olika 
sammanhang (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014).  
 
 

3.2 Pedagogisk atmosfär 
Några begrepp som jag kommer använda mig av är de tre olika atmosfärerna som Johansson 
(2011) skriver om. Har man en fungerande bra atmosfär brukar det leda till att det är en 
framgångsrik arbetsplats. En atmosfär innebär att platsen på något sätt berör genom intryck, 
uttryck och relationer med andra människor. Det är atmosfären som är länken mellan 
människor och omgivningen. Det finns både utvecklande och intressanta atmosfärer men 
också hämmande och begränsande. För att man ska kunna skapa goda atmosfärer tillsammans 
med barnen i förskolan, gäller det att de får uppleva intersubjektiva möten med en vital och 
utvecklande atmosfär. Det är alltså vi vuxna tillsammans med barnen som skapar de olika 
atmosfärerna, men det gäller att de vuxna alltid har ett bra förhållningssätt gentemot varandra 
(Johansson, 2011). Här är de tre olika atmosfärerna som jag har läst om. Det finns en 
samspelande atmosfär som innebär att pedagogerna är närvarande i barnens världar, de är 
lyhörda och lyssnar på barnen. Det är också väldigt avslappnat. Pedagogerna är nyfikna och 
deras attityd gentemot barnen är att de vill förstå vad barnen gör. Det sker mycket 
uppmuntran och ständig närvaro i barnens lek. I en samspelande atmosfär finns det fysisk och 
psykisk närvaro för det barnen håller på med. Det sker ofta sampel mellan pedagogerna och 
barnen, men också ögonkontakt och att man är nära barnen. Glädjen har också stor betydelse i 
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denna atmosfär, det är viktigt att man har roligt tillsammans. Pedagogerna finns där för att 
lyssna på vad barnen vill så att de kan hjälpa till att vara språkrör åt dem, och att de kan hjälpa 
barnen att uttrycka sina avsikter (Johansson, 2011).  
 
I en instabil atmosfär arbetar man med närhet men också med ett visst avstånd till barnen. 
Det finns många likheter mellan en samspelande och instabil atmosfär. Men i den instabila 
atmosfären pendlar de mera mellan närvaro till barnen och en vänlig distans. Skillnaden är att 
i denna atmosfär finns det ett mera vuxenperspektiv, man ser inte att pedagogerna tar vara på 
barnens nyfikenhet eller deras initiativ. Vid stressade situationer kan man se en obalans och 
mycket motsägelser från pedagogerna. Det kan komma båda mycket positivt men också 
negativa uttryck från pedagogerna när atmosfären blir stressig. Den vänliga distansen som 
också präglar atmosfären är lugn och har ett vänligt bemötande, pedagogerna är mest 
delaktiga vid barnens behov. De kan också ta en mer övervakande roll (Johansson, 2011).  
 
Kontrollerande atmosfär är väldigt maktstyrd av de vuxna, barnen blir ofta hindrade och 
deras utforskande och upplevelser är kontrollerade. Det är inte ofta pedagogerna uttrycker 
några känslouttryck varken negativa eller positiva. I denna atmosfär finns det ofta mycket 
regler och rutiner, det finns också ofta en maktkamp där det sker mycket konflikter och det är 
en negativ stämning. Det är inte alltid det är negativ stämning det kan också vara en lugn och 
vänlig atmosfär, men för det mesta är negativa inslag ett starkt kontrollerande från 
pedagogerna.  
Det är ofta som barnen ska följa de vuxnas instruktioner, med baktanke att barnen ska lära sig 
och därför behöver ha en struktur. Pedagogerna är väldigt tydliga mot barnen på en trevligt 
och snällt sätt, men ofta med ett väldigt bestämt tonfall. I denna atmosfär utgår man från ett 
vuxenperspektiv när man jobbar för barnens bästa. Det sker ofta en maktkamp i denna 
atmosfär för att man har tappat kontrollen över barngruppen, vilket leder till irritation och 
uppgivenhet hos de vuxna. Det kan man särskilt se när vissa barn på något sätt avviker från ett 
förväntande beteende. Under dessa situationer brukar det bero på att barnen inte accepterar 
eller förstår de vuxnas förhållningssätt (Johnsson, 2011).   
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
I den här delens beskriv den metoden som jag har använt i min undersökning, hur jag gick 
tillväga och hur jag valde personer att intervjua. Jag tar också upp reliabiliteten och validiteten 
i mitt arbete och vilka etiska ställningstaganden jag har förhållit mig till.  

4.1 Metod 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer (se bilaga, 1) för att få svar på mina 
frågeställningar. En kvalitativ intervju fokuserar mest på vad den man intervjuar har att säga. 
Det är deras berättelse som blir hörd (Bryman, 2002). Utifrån mitt syfte anser jag att en 
kvalitativ intervju kommer ge mig bäst svar på mina frågeställningar. Då får jag på bästa sätt 
ta del av intervjudeltagarnas uppfattningar.  

I en semi-strukturerad intervju brukar frågorna komma varierande beroende på svaren, i en 
sådan intervju är det mera öppet för den som intervjuar att ställa följdfrågor (Bryman, 2002).  
Jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer för att jag ville ha det öppet med 
följdfrågor. På så vis menar jag att det blir möjligt för mig att prata vidare om något verkar 
vara intressant utifrån mina frågeställningar.  

Jag lärde mig frågorna utantill men hade med pappret med frågorna ifall jag skulle tappa bort 
mig, så jag var väl förberedd på vilken fråga jag skulle ta efter. Bryman menar på att de är 
viktigt att man kan frågorna utantill för att det kan upplevas stressigt när man intervjuar 
någon, och då är det lätt att tappa bort sig, vilket kan leda till att man ställer fel frågor eller 
glömmer någon fråga (Bryman, 2002). Det är också en anledning till att jag valde att ha 
frågorna med ifall jag skulle uppleva att det blev stressigt, vilket det lätt kan bli när man inte 
är van vid att intervjua människor.  

4.2 Urval  
Jag har valt två föräldrar, en chef, en specialpedagog och en pedagog. Detta har jag gjort för 
att få en bred inblick i mitt valda ämne. På så vis kan jag få se det ur olika synvinklar och 
perspektiv på hur de ser på barn i behov av stöd och deras rättigheter, eftersom jag har valt 
fyra olika roller.   

Jag valde personer att intervjua utifrån bekvämlighetsurvalet som Bryman (2002) menar att 
man oftast gör när det är svårt att få tag på personer. I mitt fall har jag valt att intervjua en 
specialpedagog, två vårdnadshavare, en chef och en pedagog. De personerna är valda utefter 
ett bekvämlighetsurval. Det var lätt att få kontakt med dem, då jag känner dem sen tidigare. 
Jag valde en ur varje yrkeskategori för att få en bred syn hur man ser på barn i behov av stöd 
och deras rättigheter. Jag valde däremot två vårdnadshavare för att försöka få mer inblick i 
hur föräldrar ser på det.    

Mitt examensarbete handlar om barn i behov av stöd och deras rättigheter och det kan vara ett 
känsligt ämne att prata om, därför valde jag att gå till vårdnadshavare som jag visste var 
öppna med det och gärna vill prata om deras barns rättigheter och vardag i förskolan. Chefen 
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valde jag då jag vet sedan tidigare att hon gärna är med och ställer upp att svara på intervjuer. 
Pedagogen valde jag utifrån barngruppen då jag vet det är en intensiv barngrupp med många 
som behöver stöd. Specialpedagogen som intervjuade valde jag för att hon har lång erfarenhet 
inom branschen.  

 

4.3 Genomförande  
Jag kontaktade alla via telefon och alla tackade ja. Jag informerade kort om vad mitt arbete 
handlar om. Därefter mailade jag ut mitt samtyckesbrev (se bilaga, 2), som de sedan skrev 
under när vi träffades på det datum som vi tillsammans gjorde upp när vi pratade i telefon. Jag 
träffade vårdnadshavare 1 på den förskolan där hon har sitt barn. Chefen och vårdnadshavaren 
2 intervjuade jag hemma hos mig, men jag intervjuade dem en och en. Specialpedagogen åkte 
jag hem till då det passade bäst för henne. Pedagogen intervjuade jag på hennes arbetsplats då 
det passade för henne att göra det på arbetet. Innan jag började alla mina intervjuer gick jag 
noga igenom mitt samtyckesbrev och de etiska överväganden jag har. Jag berättade också att 
jag skulle spela in intervjun för att det skulle bli lättare för mig att hålla fokus på berättaren. 
Efter det fick de skriva under pappret och sedan började intervjun.  

Efter intervjuerna transkriberade jag dem, och skrev ner allt i ett Word dokument, för att 
lättare kunde plocka ut det som är mest relevant för mitt arbete. Jag sammanfattade det de sa 
och utifrån det kom jag fram till ett resultat.   

 

4.4 Reliabilitet och validitet  
Bryman (2002) redogör för begreppet validitet som handlar om slutsatserna i undersökningen 
stämmer överens med det som är syftet. För att stärka validiteten har jag haft en medvetenhet 
när jag gjort mina intervjufrågor. Jag har utformat frågorna så de ska göra att mitt syfte besva-
ras. 
Roos (2015) tar upp begreppet reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur trovärdigt materialet 
som samlats in är. För att öka reliabiliteten i min undersökning valde jag att mina intervjufrå-
gor inte skulle lämnas ut före intervjun.   

 
 

4.5 Etik 
Under hela mitt examensarbete har jag förhållit mig till Vetenskapsrådet (2011) och deras 
etiska principer. De etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet handlar om att den som forskar har en skyldighet att informera de som ska 
vara med i undersökningen. Det ska framgå att det är frivilligt att delta och att de har möjlig-
het att avbryta sin medverkan när de vill.  Jag kontaktade mina deltagare via telefon och berät-
tade om min undersökning.  
 
Samtyckeskravet innebär att de som ska vara med i undersökningen ska samtycka och att de 
har rätt att bestämma själv om de vill vara med eller inte. Till intervjun hade jag med mig ett 
informations- och samtyckesbrev. Vi pratade lite kring dokumentet och jag var tydlig med 
vad som gällde. Innan vi började intervjun skrev varje deltagare under och gav sitt samtycke 
till undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla har rätt att vara anonyma. Under transkriberingen 
använde jag mig av deras ”titlar”. I mitt resultat benämner jag de, specialpedagog, vårdnads-
havare 1 och 2 samt chef. 
 
Nyttjandekravet betyder att all data som samlas in till undersökningen endast får användas till 
syftet med undersökningen. Jag har informerat deltagare att ingen utomstående kommer att få 
tillgång till det material jag samlar in. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisar jag studiens resultat och en analys. Jag har valt att ha en analys under 
varje underrubrik för att det ska vara tydligt och enkelt att jämföra resultatet och analysen. 
Här nedan kan man också se vad personerna jag har intervjuat kommer heta i mitt arbete.  

Pedagog- 55 år arbetat i branschen i 33 år 
Specialpedagog- 55 år arbetat som förskollärare i 20 år och specialpedagog i tio år 

Vårdnadvshavare1- 52 år, vårdnadshavare till ett barn som är fem år, och som genomgår en 
utredning nu. 

Vårdnadshavare2- 45 år, vårdnadshavare till ett barn på elva år. Han har diagnoserna ADHD, 
dyslexi och motoriska utvecklings förseningar. Arbetar också som förskollärare, har varit i 
verksamheten i 23 år. 

Chef 39 år, över fem förskolor som har tio avdelningar. Har arbetat som förskollärare i sex år, 
och som chef i tre år. 

5.1  Definitionen av barn i behov av stöd 

Pedagogen och specialpedagogen berättar att det är barn som tillfälligt eller under längre tid 
behöver att man lägger till rätta och ger barnen de extra stöd de behöver för att de ska utveck-
las. Detta kan bero på många olika orsaker.   

Analys: Björck-Åkesson (2009) framhäver också att det är viktigt att man anpassar sin verk-
samhet så att de fungerar för barnen i behov av stöd. Även om det bara är tillfälligt eller under 
en längre tid.  

Ett av läroplanens mål är tydligt med vad som gäller när ett barn behöver extra stöd: 
 

 ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 
andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (Lpfö- 
98,rev.2010, sid. 5).   
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5.2 Barn i behov av stöd i förskolan 

Pedagogen berättar att det kan vara väldigt påfrestande. Hon upplever att det kan vara svårt 
med sina känslor gentemot barnet. Det kan provocera pedagogerna så mycket för att de inte 
tycker att de lyckas. Hon beskriver att de brukar använda sig av ”vanliga” metoder som fun-
gerar på de flesta barnen, men det funkar inte på de barnen som är i behov av stöd. Det upple-
ver hon som frustrerande och känner sig uppgiven.  

Det har tagit lång tid för pedagogen att hitta ett tankesätt som fungerar, med det tycker hon att 
hon har gjort nu. Hon har fått testa sig fram och har fått lära sig av alla de olika barn hon har 
mött i sina år. Pedagogen berättar att hon har hittat en grundprincip som hon har med sig. 
Hennes grundprincip är:  

”jag måste skapa en god relation med det här barnet, det är viktigare än för några andra 
barn, det är naturligtvis viktigt med alla barn, men det är extra viktigt här. För jag har 
märkt av erfarenhet att barn med främst neuropsykiatriska funktionshinder om de inte 
har en relation till mig så gäller inte det jag säger och gör, då finns inte jag helt enkelt”  

Därför arbetar hon väldigt mycket med en god relation till de barnen, så hon sedan kan jobba 
vidare utefter det. Hon tycker att hon lyckas mycket bättre med hennes sätt att tänka. Barnen 
gör rätt om de kan brukar hon tänka, tänker man så menar hon på att om ett barn gör fel får 
man tänka varför kunde inte det barnet göra rätt nu? Vad var det som var fel? Vad behöver vi 
ändra på? För att barnet ska kunna göra rätt nästa gång.  

Hon förklarar vidare att det är de här barnen som ger en guldkant på tillvaron. När hon får se 
resultat och har skapat en god relation med barnet. Det finns vissa ögonblick när man får jät-
tebra kontakt och när man ser att de lyckas i situationer som de har haft svårt för, då är det 
helt underbart tycker hon.  

Analys: Pedagogen förklarar frustationen som kan uppstå när man arbetar med barn i behov 
av stöd, detta är någonting som Kinge (2009) även tar upp. Hon menar att det kan vara provo-
cerande att ha barn i behov av stöd. Eftersom de kan vara svåra att förstå sig på. Hon nämner 
också att man kan känna sig otillräcklig som pedagog. Kinge menar vidare att det ofta känns 
som att man har testat allt men ingenting fungerar. Kinge belyser precis som pedagogen gör 
att det är då extra viktigt att ha en bra relation med barnet, man måste försöka sätta sig in i 
deras känslor och situation. Gör man det menar Kinge att man lockar fram det goda i pedago-
gen (Kinge, 2009).  Björck-Åkesson (2009) resonerar även hon på liknade sätt som pedago-
gen, att det är viktigt att man anpassar omsorgen utifrån individen. Man måste förstå sig på 
barnet och kunna samspela med det.  
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5.3 Situationer när barnen behöver mest stöd 

Specialpedagogen anser att barnen behöver mest stöd vid byten av aktiviteter. Många försko-
lor använder oftast fel metod när de ska byta aktiviteter. Det brukar leda till att man trycker 
ihop för många barn och då blir det stressigt och hög ljudvolym. Detta kan resultera i att bar-
nen upplever det som en jobbig situation.  

Vårdnadshavare 1 tycker att hennes barn behöver stöd hela tiden, men hon uttrycker också att 
han har svårt vid avbrutna situationer. Vårdnadshavare 2 upplever att hennes barn som nu är 
11 år och går i skolan behöver hjälp vid skolarbete. Han tappar lätt fokus och behöver stött-
ning i det han gör för att bibehålla fokus, han behöver också ha lugn och ro omkring sig.   

Pedagogen tycker att det skiljer sig från barn till barn, men hon tycker som specialpedagogen 
nämner att vid byte av aktiviteter är det svårt för barnen att förstå vad de ska göra. Hon upple-
ver också att det ofta blir oroligt kring dessa barn när det är väntan.  

Analys: Kinge (2009) tar upp att barn med ADHD oftast är impulsiva och hyperaktiva vilket 
gör att de lätt kan tappa fokus som vårdnadshavaren 2 nämner. Kinge menar också att detta 
brukar synas vid vardagliga situationer. Olsson & Olsson (2013) tar upp att barn med ADHD 
helst inte ska utsättas för stress eller för höga krav eftersom det kan vara svårt för de barnen 
att leva upp till det. Vårdnadshavaren 2 upplever precis som Olsson och Olsson (2013) menar 
att när barn med ADHD hamnar i stress blir det lätt att de tappar fokus. Specialpedagogen tar 
upp att barnen ofta utsätts för stressade situationer vid byten av aktiviteter, och det leder ofta 
till det Kinge (2009) tar upp att barnen med ADHD ofta är impulsiva och hyperaktiva. Det 
kan leda till att de tappar fokus. Vilket kan göra att den situation som specialpedagogen tar 
upp kan bli extra jobbig för de barnen. Olsson & Olsson (2013) menar också att barnen inte 
ska utsättas för sådana situationer, det är då specialpedagogen brukar komma ut och hjälpa 
till. Detta för att de barnen inte ska utsättas för stress eller för höga krav. Kinge (2009) hävdar 
också att det är vid byte av aktiviteter eller samlingssituationer som barn i behov av stöd upp-
lever är jobbiga, och det är då de brukar göra impulsiva saker.  
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5.4 Exempel på hur man kan arbeta specialpedagogiskt 
Specialpedagogen nämner att det finns olika hjälpmedel i vardagen som bara personalen har, 
det kan vara tecken, bilder, symboler och kunskap om språkutveckling och motorikutveckling 
genom olika föreläsningar, litteratur. De har ett dokument som handlar om att kartlägga 
barnen. De ska kunna se varje barn för att kunna stimulera dem i grupp och har man inte sett 
varje barn så är det svårt att komma fram till vad man ska göra i gruppen så att alla blir sedda.  
 
Specialpedagogen brukar arbeta efter ett dokument som heter barn i förskolan, det handlar om 
motorik, språk och emotionell utveckling. I detta dokument skriver både pedagogerna och 
vårdnadshavarna ner hur de upplever att man på bästa sätt bemöter barnet. På så vis får man 
en mer övergripande grund att stå på. Här få man även med barnens inflytande då det som 
skrivs i dokumentet utgår ifrån barnets intresse och behov.  
 
Pedagogen beskriver att de arbetar med att kartlägga barnen och tittar på vad de behöver, och 
vad de har för behov och hur de ska ändra i miljön eller deras eget bemötande för att hjälpa 
barnet. De brukar också använda sig mycket av bildstöd och tecken som stöd. Det finns också 
resurs att söka som kan vara med i barngruppen om behoven är stora.   
 
Chefen nämner att de kan erbjuda olika metoder, tillexempel tydliggörande pedagogik och 
lågaffektivt bemötande. De finns också två förskolepsykologer som ger handledning till 
pedagogerna och konsultation till barnen, då behöver de ha ett godkännande från 
vårdnadshavarna. Det finns även specialpedagog att ta hjälp av vid behov. Chefen försöker 
arbeta för att anpassa barngruppen. Om möjligheten finns brukar hon försöka göra mindre 
barngrupper för att främja förebyggande arbete. Hon nämner också att de jobbar väldigt 
mycket med kompetensutveckling för personalen, genom fortbildning inom ämnet.  
 
Analys: Brodin och Renblad (2015) nämner att förskollärarutbildningen har för lite utbildning 
inom barn i behov av stöd. Chefen jag har intervjuat uttrycker att hon arbetar väldigt mycket 
med kompetensutveckling för personalen. Björk-Åkesson (2009) nämner att man ska arbeta 
systematiskt, medvetet med generella och specifika åtgärder för varje barn inom ramen för 
förskolans vardag. Specialpedagogen är också inne på detta, genom att hon hjälper 
pedagogerna med vilka åtgärder som behöver sättas in. Chefen tycker att hon kan anpassa 
barngrupperna om hon vet innan att det är ett barn i behov av stöd, för att underlätta för 
barnet. Tornberg (2006) är inne på att desto större barngrupper det är ökar antalet barn i behov 
av stöd. Specialpedagogen berättar att hon brukar arbeta mycket med språket när hon är ute i 
verksamheten vilket är bra, jag har valt att titta utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
där han menar att det är viktigt med språket, det är det som är länken mellan oss människor 
(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé, 2014).  
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5.5 Uppfattningar om miljöns betydelse 
”Jag ser många olika miljöer, jag känner direkt av olika atmosfärer, det känns när man kliver 
innanför dörren” (Specialpedagog).  

 
Specialpedagogen berättar att det inte beror på den fysiska miljön. Det finns förskolor som har 
så dålig fysisk miljö men hur bra pedagogik som helst, med bra arbetssätt, barn som är 
delaktiga och en bra atmosfär. Hon menar på att det istället handlar om värderingar hos 
pedagogerna, en glädje att gå till jobbet. Man bör veta vad man har för uppdrag, och att man 
arbetar med det när man är där istället för att lägga fokus på annat.  
 
Vårdnadshavare 2 upplever att miljön har stor påverkan på hennes barns utveckling. Hon 
förklarar att miljön har allt att säga. En lugn miljö med lite ljud, och få människor som stör är 
det optimala. Det kan vara många människor som stör honom vilket leder till att han får svårt 
att koncentrera sig. Han brukar kräkas i slutet av veckan för att han är så utmattad. Man kan 
säga att han anstränger sig tredubbelt om man jämför med de andra eftersom han har tre 
diagnoser.  

Pedagogen tycker att de har en sliten miljö men det gör de bästa av situationen. Hon tycker 
själv att de har en väldigt tillåtande atmosfär. Pedagogen anser att det är personalens ansvar 
att få till den optimala miljön, och inte barnen eller vårdnadshavarnas. De tittar hela tiden på 
vad de kan göra för att förbättra och anpassa efter alla barns bästa.  

Chefen berättar att de arbetar utefter att alla barn ska kunna delta. När jag pratar om miljön 
tänkte hon på tillgänglighetsbegreppet som är med i diskrimineringslagen. Brister de i till-
gängligheten så blir det diskriminering menar hon.  Det är utifrån miljön och i miljön som 
man ser till att barnen får en bra vardag. Man ska ha en bra pedagogisk miljö som grundar sig 
i läroplanen.   

Analys: Johansson (2011) nämner om man har en bra atmosfär är det också oftast en bra och 
framgångsrik arbetsplats. Atmosfären ska vara länken mellan människor och omgivningen. 
Johansson menar på att är det pedagogerna tillsammans med barnen som skapar en god relat-
ion. Hon beskriver att de vuxna måste ha ett bra förhållningsätt gentemot varandra.  

Specialpedagogen är också inne på att när det är en dålig atmosfär så beror det på pedagoger-
na, och man måste skapa en bra atmosfär tillsammans. I den goda atmosfären som specialpe-
dagogen nämner så är pedagogerna måna om varandra både mot de vuxna och barnen.  

Den kontrollerande atmosfären som Johansson (2011) tar upp är väldigt vuxenstyrd, det är 
mycket konflikter och negativ stämning. Specialpedagogen nämner att när det är sådan här 
stämning som Johansson nämner har pedagogerna svårt att förstå att det är de som måste 
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ändra på sig för att få en god atmosfär.  Olsson & Olsson (2013) framhäver också att det är 
viktigt att man har en bra miljö för att barnen ska utvecklas. De menar att man måste anpassa 
miljön efter barnen för att det ska fungera på ett bra sätt. Vårdnadshavare 2 är inne på samma 
spår som Johansson (2011) och Olsson & Olsson (2013), för att hennes barn ska få den ut-
veckling han behöver ha måste man få en bra anpassad miljö.  Vygotskij menar att miljön har 
en stor påverkan på lärandet, man ska kunna bygga vidare på de kunskaper som finns i miljön 
(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé, 2014). 

5.6 Vårdnadshavares upplevelser av förskolans stöd 

Specialpedagogen tycker att hon oftast har glada vårdnadshavare och att de är nöjda över att 
barnen får hjälp. Ibland kan det första samtalet upplevas känsligt eftersom det gör ont hos 
vårdnadshavarna, då hon talar om för dem att det är något som inte stämmer med deras barn. 
Det kan leda till att en del vårdnadshavare tar allt negativt. Det brukar gå lättare vid andra 
mötet, när det har sjunkit in hos vårdnadshavarna.   

Vårdnadshavare 1 upplever att hjälpen har varit jättebra under hennes år på förskolan. Det har 
gått fort att få hjälpen som hon har velat ha. Hon har haft samma förskola i nio år och även de 
tidigare barnen har haft behov av stöd. Den senaste utredning som håller på även nu gick väl-
digt fort att få, det tackar hon personalen för. Det var hon tillsammans med personalen som 
ville starta en utredning.  

Barnet till vårdnadshavare 2 är elva år nu, men man kan se likheterna mellan skolan och för-
skolan. Det handlar om att han ska klara av sin vardag, och för att göra det behöver han 
mycket vuxenhjälp. Nu när han är i skolan krävs det att han ska behålla fokus, och för att han 
ska göra det måste en vuxen närvara.  

Vårdnadshavare 2s oro började tidigt på förskolan men sonen fick diagnosen först när han var 
nio år. Oron började för att han ofta lekte själv. Det ledde till att hon pratade lite med persona-
len på förskolan där hon kände att de tog det som en inbjudan till att prata mer om det, då per-
sonalen också lagt märke till detta. Efter det samtalet hamnade vårdnadshavaren i chock, hon 
hade det i tankarna men när de väl sa att hon skulle kontakta BUP (barn och ungdomspsykia-
trin) så satte hon upp en mur och hamnade i en sorgeprocess. Det vände efter ett litet tag och 
de arbetade sedan som ett team.   

Chefen tycker att hon har en bra kontakt med vårdnadshavarna. Hon träffar inte alla föräldrar 
men de som har resurs träffar hon minst tre till fem gånger per år.  

Analys: Björck-Åkesson (2009) tar upp att det är viktigt att ha en bra föräldrakontakt. Man 
måste få deras förtroende, och det är viktigt att man lyssnar på dem, för att deras barn ska få 
en sådan bra start i verksamheten som möjligt.  Läroplanen tar också upp att det är 
pedagogens ansvar att se till att man har en bra kontakt med vårdnadshavarna, så att man ska 
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få ett bra samspel och att vårdnadshavarna ska få en positiv syn på förskolan. Det 
sociokulturella perspektivet menar att man lär överallt och hela tiden, det kan vara i nya 
miljöer hemma med familjen eller andra kompisar. Det är därför viktigt att ha en bra 
föräldrakontakt eftersom barnen lär överallt (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé, 
2014). 

 

5.7 Uppfattningar om pedagogers kunskap  
Både pedagogen, specialpedagogen, chefen och vårdnadshavaren 2 som också är pedagog 
uttrycker att det finns brister hos personalen ute i verksamheten. Men chefen anser att hon har 
tillräcklig kompetens på den personalen hon har just nu. Om hon anser att de har otillräcklig 
kompetens kan hon skicka dem på utbildning. De arbetar mycket utifrån ICDP (international 
Child development-vägledande samspel), det handlar om att man ska vara följsam med barnen 
och se barnen som kompetenta individer. Hon nämner mycket om hur viktigt samspelet med 
barnen är. Har man inte det förhållningsättet kan det bli svårt att arbeta med barnen. Hon 
påstår också att: 
 

”Vi behöver ha mycket mer kompetens, speciellt mot barn med neuropsykiatriska problem för 
det är oftast de vi kan för lite om.  Ser vi att ett barn har svårt för till exempel övergångar, hur 
gör vi då för att det ska bli lättare. Vi jobbar med barnen inte mot, det är inte barnens fel. Vi tar 
ansvar för vår verksamhet och hjälper barnet här. Har man det förhållningsättet så kommer man 
rätt långt, de handlar hur pedagogen ser dem. Det är pedagogens förhållningssätt rätt av”(chef). 

Specialpedagogen upplevde också att en del känner sig osäkra. Det är då hon går in och hjäl-
per de, Kan inte hon lösa det så får man gå vidare till andra resurser. Pedagogen anser att kun-
skapen ofta brister hos de nyexaminerade förskollärarna, och även hos vissa som har varit i 
verksamheten länge men inte är intresserade av det nyare tänket.  

”Man är långt ifrån färdigutbildad när man kommer ut, och speciellt inte när det gäller barn i 
behov av stöd. Jag har gjort så mycket fel, ändå hade vi mera utbildning om detta när vi gick än 
vad ni har nu. Men jag har gjort väldigt mycket fel när jag ser tillbaka, men jag har fått lärt mig 
med hjälp av alla barn som jag har mött”(pedagog).   

 
Pedagogen uttrycker också att hon har själv läst mycket litteratur, hon tycker att det borde 
finnas en handledare som är erfarenhet av barn i behov av stöd som kan hjälpa en med 
frågorna man kommer som nyexaminerad. De borde även få lära sig mera på utbildningen, det 
finns så många bra föreläsare som borde kunna komma och föreläsa. Pedagogen tycker att det 
är bra att ha med lite i bagaget när man kommer ut, inte bara för sin egen skull utan också för 
barnens skull.  

Jag nämner i min intervju med vårdandshavare2 att vi läser i tre och ett halvt år och har unge-
fär en föreläsning om barn i behov av stöd. Hennes svar på det är: 
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 ”Ja det är bedrövligt, bedrövligt är det. Då är det den pedagogens personliga intresse för vilket 
bemötande de barnen får, alla barn ska få ett bra bemötande”(vårnadshavare2). 

Pedagogen uttrycker också att det är ett speciellt sätt att tänka på när man jobbar med barn i 
behov av stöd, och det kan vara provocerande för många i verksamheten. Det kan upplevas 
provocerande att lägga ansvaret på sig själv menar hon. Men när hon tänker efter så är det 
väldigt självklart att det är de vuxna som bär ansvaret och inte barnen som är tre till fem år, 
och som dessutom har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det måste vara personalens 
uppgift att de barnen ska nå läroplanens mål.  

”Det provocerar många, och många tycker att vi curlar med dem för mycket när vi inte håller på 
med bestraffningar och skäller. Då tycker dem att vi inte gör någonting, men i själva verkat gör 
vi jätte mycket. I och med att jag har jobbat så länge och använd mig av båda metoderna, de här 
vanliga vi uppfostrar och de funkar inte då testar vi lite hårdare, nej de funkar inte heller, då 
måste man använda något annat, men det tar många år att lära sig”(pedagog).   

 
 
Analys: Chefen, pedagogen, specialpedagogen och vårdnadshavaren 2 är inne på samma som 
Brodin & Renblad (2015) är. Att det är många pedagoger som upplever att de inte har 
tillräckligt mycket kunskap om barn i behov av stöd. Brodin & Renblad menar att det finns 
för lite kompetens hos vissa för att man ska kunna hjälpa barn i behov av stöd att nå 
läroplanens mål. Sandberg & Norling (2009) menar att personalen har för lite tid för att gå på 
utbildningar, ha diskussioner med varandra och byta erfarenheter för att hitta bra metoder som 
är bra för barn i behov av stöd.  Sandberg & Norling nämner också att det är för dålig 
kompetensutveckling när det gäller barn i behov av stöd. Björk-Åkesson (2009) hävdar också 
att det inte finns tillräckligt med resurser för barn i behov av stöd i alla kommuner. Arnér 
(2009) menar att det är den vuxnes ansvar att se till att barnen får sina behov tillgodosedda. 
Pedagogen uttrycker också att det är hennes ansvar att se till att barnen når läroplanen. Arnér 
hävdar att man inte kan undgå problem men man måste bygga på en bra relation mellan den 
vuxne och barnet, så att man kan lösa konflikter som uppstår på bästa sätt.  
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5.8 Specialpedagogens erfarenheter 

Specialpedagogen tycker att barnen når målen där de finns utbildad personal. Hon nämner att 
de har en förskola nu som inte har en enda utbildad personal och därför behöver stöd hela 
tiden för att barnen ska nå målen i läroplanen.  

”Man har tur ibland som barn känner jag, det är inte likvärdigt även om det är de vi strävar efter 
och fast det har blivit bättre. Vi är olika bra, på olika saker. Det kan vara väldigt många barn 
som har svårigheter och som man är bekymrad över. När man får många i en grupp så händer 
det någonting, det finns ingen trygg botten att bygga på, utan då bygger man ofta på problemet. 
Tillslut ser man bara problem istället för att fortsätta på de sätten som funkar” (specialpedagog). 

Chefen uttrycker att de barnen på hennes förskolor har god mån att nå läroplanen, om perso-
nalen jobbar utifrån att barnen ska få den möjligheten. Hon nämner att det beror mycket på 
pedagogerna.  

Pedagogen tycker att det är allra bäst när de har en resurs för då kan man jobba extra med 
barnen. Hon tycker att man måste se till utvecklingen och deras möjligheter så långt som de 
kan nå. Hon säger också att de har möjlighet att ge de det nu, eftersom de har tillgång till en 
resurs.  

Hon upplever att de barn som är i behov av stöd i hennes barngrupp har stora behov av resurs. 
Det skulle vara svårt för dem att klara sig utan resurs. Pedagogen tycker det är viktigt att bar-
nen ska utveckla den sociala biten, så de kan vara med kompisar och leka. De måste klara av 
de sociala kraven som ställs på dem, och för att de ska nå de målen måste de ha en vuxen när-
varande. Har de ingen vuxen vid sig är de lätt att de misslyckas och då får de dåligt självför-
troende och dålig självkänsla vilket ofta leder till att de inte når målen i läroplanen.  

Analys: Tornberg (2006) påstår att det blir fler barn som behöver stöd om det är stora barn-
grupper i förskolan. Tornberg menar att barn i behov av stöd oftast hamnar i kläm på grund av 
alla besparingar. Olsson & Olsson (2013) tar upp att det är större chans att barn lär sig om de 
har roligt. Om inte glädjen finns på förskolan och om inte man låter barnens intressen påverka 
verksamheten, kan det lede till att barnen känner en skam och blir rädda för att misslyckas. 
Det beror enbart på vilket förhållningssätt pedagogerna har.  

Björck-Åkesson (2009) belyser att vissa barn behöver ha extra stöd av en vuxen. För att klara 
av att få träna på olika sampel mellan människor. Barn ska få chansen att stimulera alla sina 
sinnen och få sina behov tillgodosedda. Björk-Åkesson menar på att vissa barn inte klarar 
detta själv precis som pedagogen är inne på, att ibland fungerar det bäst om man får en extra 
resurs. Björck-Åkesson hävdar att det är då man ska få extra stöd i verksamheten, för att alla 
ska få samma möjlighet till att utvecklas och lära. Pedagogen är inne på att barnen måste få 
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utvecklas den sociala biten så de kan leka med sina kompisar. Vygotskij hävdar också att det 
är viktigt med den sociala delen. Han menar att man lär tillsammans med andra i de olika mil-
jöer man är i. Försöker man förstå sig på andra människor och deras situation så får man nya 
kunskaper i det samspelet (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé, 2014). 

5.9 Specialpedagogens arbete 

När specialpedagogen kommer ut till förskolorna brukar hon använda sig av kartläggning och 
observationer. Inga tester även om det har en hög status, observationer som hon arbetar efter 
har mycket lägra status, fast hon menar att de säger samma sak om man gör dem rätt. Hon 
brukar arbeta med språkbussen och olika språkresor, men också mycket annat material. Hon 
jobbar mest med personalen när hon är ute i verksamheten, men går ibland även in och visar 
med barnet. Hon nämner att hon bara brukar arbeta där personalen vill ha hennes hjälp, ibland 
upplever hon att de inte vill ha med henne att göra.  

”personalen kan komma och säga ingenting fungerar de kan inte kommunicera. Men när jag 
kommer ut säger barnen jätte mycket. Kanske inte med ord, men med rösten och kroppen. Då får 
man visa på det, det gäller att bygga på allt som är gott, bygga på alla möjligheter man ser hos 
personalen” (specialpedagog).  

Analys: Björck-Åkesson (2009) belyser också att det ä viktigt att man använder sig av kart-
läggning på barnen, för att man ska får en sådan bra bild på vad både pedagogerna och vård-
nadshavarna anser om barnet. Nilholm och Persson är inne på att om inte den vanliga pedago-
giken räcker till ska man ta till specialpedagogik. Specialpedagogen menar också att persona-
len många gånger upplever att de har testat allt och inget fungerar. Det är då hon kommer och 
hjälper till med specialpedagogik. Persson (2010) tar upp att specialpedagogik använder men 
när den vanliga pedagogiken inte fungerar. Specialpedagogen uttrycker här att det ofta kom-
mer pedagoger och säger att de inte fungerar, men när hon kommer ut så funkar det bra med 
barnet. Vilket Persson (2010) beskriver att i sådana här situationer när pedagogerna uttrycker 
att de har testat allt, kan man komma in och ta hjälp av specialpedagogik.  

 

  



25 
 

 

6. Avslutande Diskussion 
 
Mitt syfte med detta arbete var att belysa hur viktigt det är att barn i behov av stöd ska få sina 
behov tillgodosedda i förskolan, och att ta reda på om pedagogerna känner sig trygga i hur de 
ska arbeta med barn i behov av stöd. Mitt intresse var också att få synpunkter från vårdnads-
havare till barn i behov av stöd, för att se om de är nöjda med det stöd som erbjuds. Mitt syfte 
var vidare att undersöka chefens tankar kring barn i behov av stöd i verksamheten. Här nedan 
kan man läsa om mina tankar och tidigare forskning samt de personer jag har intervjuat. Jag 
har valt samma underrubriker som kapitlet innan för det ska bli tydligt om vad som diskute-
ras. Jag har också gjort en vidare undersökning och en kort sammanfattning av mitt arbete 
utifrån det sociokulturella perspektivet.  
 
 

6.1 Definitionen av barn i behov av stöd 
Det kan vara svårt att veta vilka barn man menar när man pratar om barn i behov av stöd. Det 
som specialpedagogen och pedagogen tycker är barn i behov av stöd, stödjer också Björck-
Åkesson(2009) och även läroplanen för förskolan. Det är de barn som behöver stöd under 
längre eller kortare tid. Jag tolkar detta som att barnet inte behöver ha en diagnos för att få 
stöd, även om jag tror att det underlättar att få den hjälp barnet behöver om den har en dia-
gnos.    
 

6.2 Barn i behov av stöd i förskolan 
Jag tycker precis som pedagogen beskriver att det är verkligen de här barnen som sätter guld-
kant på vardagen. Jag har arbetat extra i verksamheten i fyra år från och till plus min verk-
samhetsförlagda tid under utbildningen. Det tar extremt mycket energi att arbeta med barn i 
behov av stöd, men när man ser att de lyckas fylls man med sådan otrolig glädje.  Både Kinge 
(2009) och pedagogen förklarar att det kan vara provocerande att arbeta med barn i behov av 
stöd. Det är viktigt att man förstår sig på barnen och arbetar upp en bra relation till barnen, för 
att man ska kunna förstå dem. Det är ditt ansvar som pedagog att bygga upp denna relation. 
Om man inte gör det blir det bara jobbigt för en själv, samt att man inte ger barnen de bästa 
förutsättningarna. Mitt resultat visar att pedagogerna har kunskap om vikten av att bygga re-
lationer med barnen. Dessutom är de medvetna om att det aldrig är barnens fel, utan det är 
verksamheten som ska anpassas utifrån barnens behov.  
 
 
 

 
 



26 
 

6.3 Situationer när barnen behöver mest stöd 
Samtliga intervjudeltagare är överens om att det brukar vara mest jobbigt vid byten av aktivi-
teter eller i väntan.  Eftersom det sker många byten av aktiviteter i förskolan tycker jag att alla 
borde märka att det är då det är som jobbigast för både en själv och barnen. Min upplevelse 
från tidigare erfarenheter i verksamheten, är när pedagogerna har ett medvetet tänk kring by-
ten av aktiviteter fungerar situationen bättre. Olsson & Olsson (2013) tar upp att barn med 
ADHD inte ska utsättas för hög stress eller för höga krav, vilket tycker jag att det blir när pe-
dagogerna inte har en fungerande tanke kring byten av aktiviteter. Det känns som det är en 
stress ute i verksamheten, men något vi har diskuterat mycket under utbildningen är vad stres-
sar vi till? De enda tiderna som är relativt fast på förskolan är lunch och mellanmål. Jag tänker 
att det inte gör så mycket om man äter femton minuter senare. Jag tror att pedagogerna skulle 
märka på barnen att det skulle bli ett mer lugn om man inte stressar vid byte av aktiviteter. Jag 
skulle iallafall hellre äta femton minuter senare, än att ha ett barn som skriker och känner sig 
stressad för att vi pedagoger har bestämt att nu ska vi gå ut. 
 
 
 

6.4 Exempel på hur man kan arbeta specialpedagogiskt  
De personerna jag intervjuat kändes väldigt medvetna om hur det ska arbetas med barn i be-
hov av stöd på bästa sätt. Tornberg (2006) menar att barn i behov av stöd ökar om det är stora 
barngrupper. Jag tycker att det chefen hade som en lösning med att anpassa barngruppen om 
det behövs låter väldigt bra.  Eftersom Tornberg (2006) hävdar att desto större barngrupper 
det är ökar behovet av eventuella resurser till barn i behov av stöd. Fungerar det att göra som 
chefen nämnde, att hon kan minska en barngrupp om hon vet i förväg att barnet är i behov av 
stöd, tycker jag det är ett väldigt bra sätt.  
 
Jag tänker, om det är fler barn i behov av stöd, gynnar det barnen på bästa sätt? Är det antalet 
pedagoger/resurser som är det viktiga? Eller är det kvalitén som är det viktiga? Jag har erfa-
renhet av på min verksamhetsförlagda utbildning, att när det är mera personal kan det leda till 
att det finns tid till att göra annat, till exempel administrativa uppgifter. De svar jag fått från 
intervjuerna tyder på att pedagogerna har ett förhållningssätt som är otroligt viktigt och spelar 
en stor roll. Min slutsats är att det gäller att hitta en balansgång till antal resurser och vilken 
roll de ska ha i barngruppen. Detta för att skapa en så god kvalité som möjligt. 
 

6.5 Uppfattningar om miljöns betydelse 
Något som jag har fått lärt mig när jag genomfört denna undersökning är vad stor roll miljön 
har ute i verksamheten, och att det verkar vara stor skillnad beroende på vilken förskola det 
är. Johanssons (2011) tre olika atmosfärer som jag nämner i min teoretiska utgångpunkt tyck-
er jag beskriver på ett väldigt bra sätt hur det kan se ut ute i verksamheten. Eftersom jag är 
vikarie ser jag många olika atmosfärer när jag är ute och arbetar. Jag kan också känna att när 
det är en samspelande atmosfär trivs jag mycket bättre än när det är en kontrollerande atmo-
sfär. Jag tror det är svårt att inse vilken atmosfär man har på sin arbetsplats. Ingen borde vilja 
arbeta i en kontrollerande atmosfär, men det kan vara svårt att inse att man har det. Jag tror 
bara att man hamnar i en ond spiral och allt känns besvärligt, barnen är jobbiga och lyssnar 
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inte. Men i själva verket är det pedagogerna som har skapat en kontrollerande atmosfär. Jo-
hansson (2011) menar att det är svårt för avvikande barn i den kontrollerande atmosfären att 
förstå sig på de vuxnas förhållningsätt, de accepterar helt enkelt inte den vuxne. Detta leder 
till irritation och uppgivenhet hos pedagogerna. Olsson & Olsson (2013) tar upp att man 
måste anpassa miljön utifrån barnen. Detta måste göras för att barnen ska få en sådan bra möj-
lighet till att utvecklas så bra som möjligt.  Det sociokulturella synsättet betonar också vikten 
av miljöns betydelse. Det är i miljön tillsammans med andra människor som utveckling sker. 
När jag kopplar ihop det med Johanssons (2011) instabila atmosfär tänker jag att om pedago-
gerna har ett sådant förhållningssätt blir det svårt att få till ett positivt lärande. Eftersom det är 
ett vuxenperspektiv i den kontrollerande atmosfären kan det vara svårt att se till att barnen får 
sin röst hörd. Det sker ofta mycket konflikter och det brukar vara en negativ stämning. Om 
barnen redan när de är yngre får ett negativt bemötande tror jag att det kan sitta i längre fram i 
barnens liv.   
 
 
 

6.6 Vårdnadshavares upplevelser av förskolans stöd 
De vårdnadshavare jag intervjuade var väldigt nöjda med de stöd som de har fått i förskolan. 
Jag tror det är extremt viktigt att man har en bra kontakt med vårdnadshavarna och att de kän-
ner att de har förtroende för pedagogerna och chefen. Vygotskij menar att man lär överallt, i 
hemmet, med andra kompisar och i olika miljöer (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-
Godeé, 2014). Därför tänker jag att det är viktigt att man har en bra dialog men vårdnadsha-
varna. Då kan de följa med på vad vi lär i förskolan, så att man också kan arbeta med det 
hemma. Detta anser jag kan vara till hjälp om tillexempel ett barn med Aspergers syndrom 
som Kinge (2009) tar upp har ofta ensidiga intressen och tvångsmässiga behov av ritualer och 
intressen. Jag tänker att det kan vara bra att veta vad barnet är intresserad av för tillfället, för 
att man lättare ska kunna hjälpa barnet både i hemmet och på förskolan. Björck-Åkesson 
(2009) nämner också att det är väldigt viktigt att man har en bra vårdnadskontakt för barnets 
bästa.  
 

6.7 Uppfattningar om pedagogers kunskap  
Jag tycker att det är många som upplever att de inte vet hur de ska hantera barn i behov av 
stöd. Min upplevelse från verksamheten är att det är många pedagoger som använder bestraff-
ning vilket bara gör det värre. Men är det verkligen pedagogens egna fel? Vet man inte bättre 
så kanske det inte är så lätt. Jag personligen tycker det är helt fel tillvägagångssätt. Om man 
utbildar sig i tre och ett halvt år, tycker jag att man borde få med sig en grund att stå på i hur 
man ska arbeta med barn i behov av stöd. Det är barnen som hamnar i kläm när pedagoger 
inte vet hur de ska hantera dem. Det tycker inte jag är att tillgodose barns rättigheter. De ska 
inte behöva bli illa bemötta bara för att pedagoger har bristande kunskap. Nästan alla förfat-
tare som jag har använt mig av i arbetet uttrycker att det är för dålig kunskapsnivå. Till exem-
pel Brodin och Renblad (2015) hävdar att det finns för lite kunskap hos vissa ute i verksam-
heten för att man ska kunna hjälpa barn i behov av stöd på bästa sätt. Arnér (2009) menar att 
det är de vuxnas ansvar att se till att alla barnen får sina behov tillgodosedda. Många upplever 
att de inte vet hur de ska gå till väga. Min första tanke är varför kan man inte under tre och ett 



28 
 

halvt år läsa mera om barn i behov av stöd? Det finns nästan någon i varje barngrupp, och 
ibland flera med behovet av extra stöd. Det kan inte vara lätt att veta vad man ska göra som 
pedagog, om man endast har en föreläsning som grund att stå på. Jag tycker att utbildningen 
behöver se över sin utbildningsplan om barn i behov av stöd, för som det ser ut nu tycker jag 
att det är alldeles för lite, vilket Brodin & Renblad (2015) också nämner, att förskollärarut-
bildningen har för lite utbildning om barn i behov av stöd. De jag intervjuade kände sig dock 
kompetenta när det gäller att ta hand om barn i behov av särskilt stöd. De påpekade att det tar 
ett tag att hitta ett fungerande sätt, och att de gärna hade velat lära sig det tidigare. Jag tror det 
är många ute i verksamheten som är väldigt duktiga att ta hand om barnen i behov av särskilt 
stöd, vilket jag kom fram till i mitt resultat. Även om litteraturen jag har läst pekar på att det 
finns brister i verksamheten, vilket jag också har märkt när jag varit ute och arbetat i verk-
samheten.   
 

6.8 Läroplanen  
De jag har intervjuat uttrycker att barnen når målen om det finns tillräckligt med kompetens i 
personalen, eller när det finns resurs med i förskolan till de barn som behöver extra stöd. Då 
kan man arbeta extra med att de ska nå målen. Detta kopplar jag återigen till att barnen ham-
nar i kläm om inte pedagogerna inser att det är oss det hänger på, inte barnen. Det är bara pe-
dagogerna som kan se till att barnen når läroplanen, och eftersom det är ett av våra uppdrag 
som förskollärare borde det inte handla om tur som specialpedagogen nämner. Alla barn 
borde ha rätt till samma förutsättningar. Det är klart att det ser olika ut i alla kommuner, men 
eftersom förskolans läroplan är vårt styrdokument och det är den vi har att förhålla oss till 
borde det inte se så annorlunda ut även om man bor i olika kommuner.  
 
 

6.9 Specialpedagogens arbete  
Nilholm (2007) & Persson (2010) är inne på att när inte den vanliga pedagogiken räcker till 
tar man till specialpedagogik. Min känsla är att det man måste göra det väldigt ofta när man 
arbetar med barn i behov av stöd. Varför erbjuds då inte alla på förskollärarutbildningen en 
grundkurs i specialpedagogik, om det är de som kan göra sådan stor skillnad för barn i behov 
av stöd, och eftersom det nästan finns minst en i varje barngrupp idag. Detta borde det vara en 
självklarhet. Har alla samma synsätt som specialpedagogen tror jag alla kan få bättre förut-
sättningar. Det ska inte behöva handla om vart man har tur att hamna som specialpedagogen 
nämner i sin intervju. 
  
Mitt resultat tyder på att specialpedagogen kommer in i verksamheten och ser utifrån ett annat 
synsätt. Det är lätt att stirra sig blind och fastna och inte se saker från ett annat perspektiv.   
Pedagogerna verkar inte vilja ta emot det stöd som specialpedagogen erbjuder. Min fundering 
är varför då? Jag vet av erfarenhet att vårdnadshavare behöver informeras för att en special-
pedagog ska titta på ett enskilt barn. Kan det bli ett svårt samtal ibland att ta som pedagog? 
Vilket gör att de struntar i att ta hjälp av specialpedagogen. Jag menar att det skulle kunna 
lösas eller åtminstone avdramatiseras genom att presentera specialpedagogens arbete under ett 
föräldramöte.   
 



29 
 

 

 

6.10 Vidare undersökning 
Om jag hade gjort en större undersökning inom ämnet hade jag valt att intervjua fler pedago-
ger. Jag hade då valt en nyexaminerad, en som har arbetat i fem/tio år, och sedan hade jag valt 
en som har varit i verksamheten ännu längre. Det hade varit intressant att se mer vad de 
”äldre” synsättet på barn i behov av stöd är, och om det är någon skillnad mot när en nyexa-
minerad kommer ut i verksamheten. Det hade också varit intressant att intervjua någon som är 
ansvarig på utbildningen, för att få svar på varför de inte erbjuder mer utbildning om barn i 
behov av stöd. Jag tänker också att det hade varit intressant att hitta missnöjda vårdnadshavare 
till barn i behov av stöd. Detta för att få höra vad de tycker och tänker om verksamheten, och 
vad de tycker att man ska göra annorlunda för att de ska känna sig trygga med att lämna sitt 
barn på förskolan.  
 

6.11 Sammanfattning  
Om man utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som jag har gjort i mitt arbete handlar det 
om att man lär hela tiden. Alltså lär barnen hela tiden överallt och i olika kulturella samman-
hang. Det sker en kunskap mellan människor, och miljön har en stor påverkan, vilket jag tyd-
ligt har märkt i mitt arbete att många påpekar. Vygotskij menar att man måste förstå sig på 
andra för att det ska ske ett samspel, det är också otroligt viktigt i förskolan. Speciellt när man 
arbetar med barn i behov av stöd, vi pedagoger måste förstå oss på hur de tänker för att vi ska 
kunna hjälpa dem att lära och utvecklas som människor. Det är väldigt viktigt att man går till 
sig själv som pedagog och tänker vad man kan ändra på när inget fungerar. För vi kan inte 
ställa för höga krav på barnen. Jag anser att det är vi som måste ändra vårt tankesätt om det 
inte fungerar för barnen i verksamheten.    
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Bilagor 
Intervju frågor (bilaga 1) 
 
Pedagog/Specialpedagog:  
 

• Hur	definiera	du	barn	med	särskilda	behov?		
 

• Vilken	typ	av	stöd	kan	man	få	i	förskolan?		
 

• När	tycker	du	att	barnen	behöver	mest	stöd	under	en	dag	i	förskolan?		
 

• Beskriv	arbetsplatsens	miljö?		
 

• Tycker	du	det	är	en	bra	atmosfär	för	barnen?-	de	tre	olika	atmosfärerna	vilken	
ser/upplever	du	att	de	brukar	vara	i	förskolorna?	

 
• Hur	brukar	du	arbeta	med	ett	barn	i	förskolan?	
• -Jobbar	du	i	stor	grupp,	enskilt	eller	brukar	du	bara	observera?	Hur	ser	en	dag	ut	när	

du	åker	ut	till	olika	förskolor?				
 

• Kan	du	beskriva	hur	det	är	att	ha	ett	barn	med	särskilda	behov	i	förskolan?	
 

• I	vilken	mån	tycker	du	att	barn	med	särskilt	stöd	i	din/dina	förskolor	har	möjlighet	att	
nå	målen	i	läroplanen?		

 
 
Förälder:  

• Vad	har	ditt	barn	för	behov?		
 

• När	upplever	du	att	ditt	barn	behöver	mest	stöd?		
 

• Hur	ser	hjälpen	som	ni	har	fått	ut?		
 

• Var	det	du	som	förälder	eller	pedagogerna	på	förskolan	som	ansåg	att	ditt	barn	be-
höver	extra	stöd	i	förskolan?		

 
• Vad	tycker	du	förskolorna	kan	ändra	på/göra	bättre	för	att	du	som	förälder	ska	känna	

att	ditt	barn	får	sina	rättigheter	i	förskolan?		
 

• Chef:		
• Vad	kan	ni	erbjuda	för	hjälp	till	förskolorna	som	har	barn	med	särskilda	behov	i	dags-

läget?			
 

• I	vilken	mån	tycker	du	att	de	resurser	ni	ger	räcker?			
 



II 
 

• Hur	ofta	får	du	efterfrågningar	om	stöd	till	barn	i	förskolan?		
 

• Vilken	kontakt	har	du	med	föräldrar	till	barn	i	behov	av	särskilt	stöd?		
 

• Vad	har	ni	för	möjligheter	att	göra	i	miljön?		
 

• I	vilken	mån	tycker	du	att	barn	med	särskilt	stöd	i	din/dina	förskolor	har	möjlighet	att	
nå	målen	i	läroplanen?		
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Samtyckesbrev (bilaga 2)  
 
Hej!  
 
Jag heter Elin Gustafsson och jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet.  Just nu 
skriver jag examensarbete, och jag har valt att skriva om barns rättigheter och demokrati i 
förskolan.  
Mitt syfte med detta examensarbete är att jag vill lyfta fram hur viktigt det är att barn med 
speciella behov får de rättigheter de ska ha, och att man inte exkluderar dem i verksamheten. 
Har verkligen pedagogerna den utbildning som behövs för att ta hand om barn med speciella 
behov?  
För att bli förskollärare studerar man i tre och ett halvt år, men man har inget fokus på 
specialpedagogik. Är det verkligen det bästa för barnen som man kan erbjuda? Jag vill veta 
om alla förskollärare verkligen är kompetenta för att ta hand om barnen som behöver extra 
stöd.   
 
I min undersökning kommer jag använda mig av intervjuer, under intervjun kommer jag ställa 
frågor till dig.  Det kommer vara öppna frågor, det kan också tillkomma följdfrågor. Tänk på 
att det inte finns några svar som är rätt eller fel.  
Jag vill gärna spela in vårt samtal för att jag ska kunna ha fullt fokus på intervjun.  
 
Det är ingen annan än jag som kommer att lyssna på det som har spelats in och när jag är klar 
med examensarbetet kommer det att raderas. Det är heller ingen annan än jag som kommer få 
veta att det är du som har valt att delta i mitt examensarbete.   
 
För att jag ska kunna genomföra min intervju så behöver jag ha ett samtycke av dig som ska 
delta.  Intervjun är helt frivillig och du får när som helst välja att avbryta din medverkan i mitt 
examensarbete.  
 
Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Har du några frågor är det bara att kontakta mig på 
070-XXX XX XX.   
 
Tack på förhand för att du ställer upp på en intervju! 
 
 
 
Jag godkänner att delta i en inspelad intervju med Elin Gustafsson. 
 
Datum: ____________________________ 
Namn:______________________________  
 


