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Abstract 

The purpose of the study is to find out how preschool teachers define chil-

dren in need of special support, what working methods preschool teachers 

use to meet these children and how they go about identifying children's needs 

for special support. To get answers to my questions, I used qualitative 

method because my study is based on the experiences of some educated 

working preschool teachers and as a method, I used semi-structured inter-

views. The study's results show that the competence in meeting children in 

need of special support is not perceived as adequate, but preschool teachers 

still mean that they apply working methods and response based on the needs 

of each individual child and that their collaboration with the special educator 

is important. All preschool teachers who were interviewed also agreed that 

inclusive education is the only right thing in the preschool's activities and that 

they all work in this way. One conclusion of the study is that regular collabo-

ration with the special educator is important for preschool teachers to feel 

that they have a clear and structured working method in meeting children in 

need of special support in preschool activities. All preschool teachers inter-

viewed considered that the definition of children in need of special support 

may be, all children in need of greater adult support than other children. Pre-

school teachers also considered that the mapping was done in collaboration 

with the special educator, as it lies in that person´s area of competence. 

Keywords: Inclusion, Collaboration, Special Education, children in need of 

special support, care, mapping 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare definierar barn i behov av 

särskilt stöd, vilka arbetssätt förskollärare använder för att möta dessa barn 

och hur de går till väga för att kartlägga barns behov av särskilt stöd. För att 

få svar på mina frågor använde jag kvalitativ metod eftersom min studie 

grundar sig på några utbildade verksamma förskollärares erfarenheter och 

upplevelser och som metod använde jag mig utav semistrukturerade inter-

vjuer. Studiens resultat visar att kompetensen i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd inte upplevs som tillräcklig, men förskollärarna menar ändå att 

de tillämpar arbetssätt och bemötande utifrån varje enskilt barns behov och 

att deras samverkan med specialpedagogen är betydelsefull. Samtliga förs-

kollärare som intervjuades är även eniga i att inkluderande pedagogik är det 

enda rätta i förskolans verksamhet och att de alla arbetar på detta sätt. En 

slutsats i studien är att regelbunden samverkan med specialpedagogen är vik-

tigt för att förskollärarna ska känna att de har ett tydligt och strukturerat ar-

betssätt i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksam-

het. Samtliga förskollärare som intervjuades ansåg att definitionen av barn i 

behov av särskilt stöd kan vara, alla barn som är i behov av större vuxenstöd 

än andra barn. Förskollärarna ansåg även att kartläggningen sker i samverkan 

med specialpedagogen, då det ligger i dennes kompetensområde. 

 

Nyckelord: Inkludering, Samverkan, Specialpedagogik, barn i behov av sär-

skilt stöd, bemötande, kartläggning 
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1 INLEDNING  

Mitt intresse, och därav idén till att göra denna studie, om ”barn i behov av 

särskilt stöd” kommer ur min egen erfarenhet av förskolan, då jag jobbat som 

barnskötare och när jag gjort mina VFU perioder. Mina upplevelser är att det 

i varje barngrupp finns barn som på ett eller annat sätt är i behov av särskilt 

stöd genom olika anpassningar till exempel bildstöd, TAKK eller längre för-

beredelsetid inför byte av aktivitet. Under studiens gång har mitt intresse för 

hur förskollärare tänker kring barn i behov av särskilt stöd, arbetssätt och be-

mötande av dessa barn blivit större. Dessa frågor är viktiga för mig som utbil-

dad förskollärare, då det står i Läroplanen att ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika 

värde och de mänskliga rättigheterna” (Skolverket, 2018, s. 12). 

Förskolan anses, hos gemene man, som starten för lärandet i barnets liv. Den 

delen som lägger grunden för kommande års deltagande i skolans värld. För-

skolan förser barnen, genom lekfullt lärande, en bra grund som fortsätter in i 

skolans verksamhet där social kompetens och förmågan att kommunicera är 

viktigt liksom lusten och tron på sig själv i alla situationer. 

Palla (2011) menar att barn tillbringar en mycket stor del av sin vardag i för-

skolan, en verksamhet som är tänkt att ge barnet skydd, tillsyn och de grund-

läggande behoven tillgodosedda när vårdnadshavare till exempel arbetar. 

Verksamheten har även specifika krav där barnet står i centrum, förskollärare 

ska se barnets kunskaper, hur barnet är och gör i olika situationer. I Läropla-

nen för förskolan står det att ”undervisning innebär att stimulera och utmana 

barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till ut-

veckling och lärande hos barnen” (Skolverket, 2018, s.7). 

Palla (2011) menar att i verksamheten förväntas barnen utveckla sina sociala 

förmågor likväl som självständighet, de förväntas även lära sig vardagliga ru-

tiner och samhälleliga regler, vilket senare kommer väl till användning i sko-

lan och vuxenlivet.  

Björk-Åkesson (2014) skriver om betydelsen av barnens första år i livet, hur 

en strukturerad och väl avvägd dag ser ut, med inslag av olika känslor, mot- 

och medgångar, användandet av alla sina sinnen samt till viss del få vara i 

fred. Hon menar även att en del barn, i denna vardag, behöver särskilt stöd 

för att kunna utvecklas och lära. Enligt Björck-Åkesson (2014) är det viktigt 

att som pedagog se och bekräfta alla barn i verksamheten, samt vara upp-

märksam på hur omgivningen i förskolan påverkar barnen och kunna före-
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bygga eventuella problem genom att göra generella insatser för hela barn-

gruppen i förskolemiljön. En viktig förutsättning när det gäller att ge barn i 

behov av särskilt stöd, det mer specifika stödet, är att det krävs att förskollä-

rare har tillräckliga kunskaper och möjlighet att få hjälp när de upplever att 

deras erfarenhet eller kunskap inte är tillräcklig. Björck-Åkesson (2014) me-

nar att genom att få tillgång till specialpedagogers medverkan (konsultation) i 

att utveckla sitt arbetssätt kan förskollärare inkludera alla barn i förskolan 

oavsett svårigheter eller ålder.  

Förskollärare möter alla barn i förskolans verksamhet varje dag, därför är det 

intressant att undersöka hur förskollärare definierar barn i behov av särskilt 

stöd. Då kompetens i arbetssätt och bemötande är av stor vikt och för att 

kunna möta barn i behov av särskilt stöd krävs en djupare förståelse och 

kompetens i hur förskollärare ger alla barn de bästa förutsättningar och möj-

ligheter i verksamheten. 
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1.1 Bakgrund 

I Läroplanen för förskolan står det ”Förskolan ska särskilt uppmärksamma 

barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller sär-

skilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att 

de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och för-

utsättningar (Skolverket, 2018, s.6). 

Nilholm (2007) beskriver specialpedagogik som den pedagogik som används 

när den vanliga pedagogiken inte räcker hela vägen, där betoningen på 

special kan innebära en negativ syn på pedagogiken. Att tillämpa specialpe-

dagogik i verksamheten ses som ett avvikande arbetssätt, då det förr innebar 

att barnen exkluderades ur barngruppen på grund av att barnen ansågs vara 

störmoment för övriga gruppen. Nilholm (2007) menar att idag blir special-

pedagogiken mer positivt mottagen genom att barn som har ett behov av stöd 

erbjuds resurser för att kunna tillgodose sig förskolans verksamhet på lika 

villkor som alla barn. Förskolans verksamhet är till för alla barn, barn med 

fastställda diagnoser och barn i så kallade gråzonen samt även barn utan fast-

ställda diagnoser. Nilholm (2007) menar också att när ett barn befinner sig i 

den så kallade gråzonen har barnet inte en identifierad funktionsvariation och 

får heller inte särskilt stöd utifrån en formell utredning, men för att få ett po-

sitivt deltagande i verksamhetens vardag är behovet av särskilt stöd ett fak-

tum.  

Skolinspektionen skriver att det i lagtext inte finns en tydlig definition vad 

begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” innebär i förskolan, inte heller finns 

det förklarat vilka förutsättningar som ska finnas i förskolan för att kunna till-

godose behovet av särskilt stöd. Skolinspektionen konstaterar även att det 

finns begränsad forskning inom området och därmed är kvalitén av försko-

lans arbete med särskilt stöd relativt oklar. (Skolinspektionen, 2017). Även 

Sandberg och Norling (2014) skriver om indelningar av barn i behov av sär-

skilt stöd, där kategorier som rörelsehinder, språkhandikapp, hörsel- och syn-

handikapp, utvecklingsstörning och barn med övriga medicinska handikapp 

ingår. Problem vid kategoriseringar kan uppstå då de inte förklaras enhetligt 

över landet och det innebär då att det blir otydligt vart fokus ska riktas i kun-

skaps- och metodutvecklingen. Det är däremot till fördel att definiera ”barn i 

behov av särskilt stöd” när det gäller politiska perspektiv, eftersom den an-

vänds vid tjänstefördelning och resursfördelning i förskolans verksamhet. 

Skolinspektionen (2017, s. 27) skriver i sin kvalitetsgranskning ”Betonar vik-
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ten av att huvudmännen ger förskolecheferna de organisatoriska förutsätt-

ningar som behövs för förskolechefens pedagogiska ledarskap”, vilket kan 

förklara det politiska perspektivet.  

Lutz (2006) skriver att det kan vara möjligt att många av barnen som idag är i 

behov av särskilt stöd, har just det behovet på grund av barngruppernas stor-

lek och låg personaltäthet nu jämfört med förr då det var mindre barngrupper 

med fler pedagoger och bättre ekonomi. I Lutz (2006) studie framkommer 

även att pedagogers resonemang till stor del handlar om att anpassa barnen 

till förskolans verksamhet istället för det omvända alltså hur verksamheten, 

genom extra stöd i form av resurspedagog, kan anpassas efter aktuella barns 

behov. Ofta blir uppmaningen gällande barn med koncentrationssvårigheter 

att vistas i mindre grupper för att kunna behålla fokus i lärandetillfällen, där 

och då faller inkluderingen i en förskola för alla.  

Palla (2011) beskriver hur kraven på begreppet ”lärande”, ökat i förskolans 

verksamhet, samtidigt som ekonomiska nedskärningar i perioder varit kraf-

tiga. Detta har resulterat i att lärandeuppdraget som förskollärarna har i för-

skolan försvåras och blir aningen motsägelsefullt. Hon diskuterar om att strä-

van att observera barn för att kunna möta barnet samt skapa utmanande och 

på så sätt utvecklande miljöer inte får feltolkas att tro att barnet kontrolleras 

och bedöms. Hon beskriver även hur dokumenterandet till viss del innebär att 

barnet ändå blir bedömt utefter prestationer, trots att det i Läroplanen står att 

både rektor och arbetslagen kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, 

följa upp, utvärdera och analysera utbildningens resultat, alltså inte barnen i 

sig (Skolverket, 2018). 

Lillvist (2014) skriver att eftersom utvecklingen ligger i pedagogers förhåll-

ningssätt blir det centralt när det kommer till att barnen ska kunna tillgodose 

sig utbildningen, barnen måste få möjlighet att känna sig som en del i gemen-

skapen i förskolans verksamhet då det sociala samspelet med andra spelar 

roll när barnen ska lära känna sig själva. Lillvist (2014) menar även att barn i 

behov av särskilt stöd har större svårigheter än andra barn med socialt sampel 

och behöver därför hjälp av pedagoger i form av till exempel stödjande stra-

tegier för att kunna delta genom bland annat olika typer av förändringar i mil-

jön i verksamheten och använda sig av andra barn som innehar goda sociala 

kompetenser som förebilder. 

Forskarna är dock överens om att pedagogers kompentens och förhållnings-

sätt är avgörande för att kunna ge alla barn det stödet de behöver, där försko-

lans rektor har det yttersta ansvaret att se till att pedagogerna får regelbunden 
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kompetensutveckling på området och insikt i att det tar tid att omsätta teore-

tiska kunskaper för att kunna arbeta med dem i verksamheten (Skolinspekt-

ionen, 2017).  

I förskolans verksamhet möter förskollärare ständigt barn med olika behov av 

stöd det är därför av stor vikt att alla förskollärare har kompetens nog för att, 

på bästa sätt, möta alla barn på ett professionellt sätt och tillämpa arbetssätt 

därefter (Skolinspektionen, 2017).  

Mitt ämne är relevant genom att det i Läroplanen för förskolan står ”Enligt 

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

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

alla barn i förskolan” (2018, s. 6), vilket är en grund till mitt valda ämne. 

Men även för att förskolans verksamhet är till för alla barn och för att arbets-

sätt och förhållningssätt är en av de största delarna som en förskollärare ska 

ha kunskaper om. Att kunna möta alla barn i förskolan och kunna ge alla barn 

de bästa förutsättningar och möjligheter är en del av förskollärares uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De barnen är också viktiga att se och lyfta fram  Sanne Christensen 

6 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Specialpedagogik innebär den pedagogik som används när den vanliga peda-

gogiken inte räcker hela vägen. (Nilholm, 2007) 

Barn i behov av särskilt stöd innebär barn som tillfälligt eller varaktigt behö-

ver särskilda stödinsatser i förskolans verksamhet. Det är svårdefinierat, då 

det inte alltid är tydliga behov hos barn. (Björck-Åkesson, 2014) 

Inkludering betyder innefattande som menar delaktighet. Delaktighet i sam-

manhanget innebär att barn ska ha möjlighet, med hänsyn till ålder, att vara 

involverad i sin vardag som i många fall till stor del innefattar förskolans 

verksamhet. (Nilholm, 2007) 

Kartläggning är en arbetsgång där sociala faktorer, miljöfaktorer och samspe-

let mellan olika faktorer synliggörs och beskrivs så att stödet kan specifice-

ras. Som ett verktyg i kartläggningen används pedagogisk dokumentation där 

fokus ligger i att se hur betydande omgivningen är till lärande och utveckling. 

Då barn och dess omgivning är delar av en helhet så blir också barnet en del i 

den pedagogiska dokumentationen även om fokuset ligger på omgivningen, 

det viktiga blir ändå att alla barn blir sedda och att alla barns behov uppmärk-

sammas så att aktuella åtgärder kan integreras så långt som möjligt i verk-

samhetens vardag. (Björck-Åkesson, 2014) 

Samverkan innebär att olika insatser och myndigheter, men även vårdnadsha-

vare samarbetar med barnets bästa i fokus. (Ottosson, 2014) 

Specialpedagog är en pedagog som har som uppdrag att utveckla lärmiljöer 

för att kunna bemöta alla barn i förskolans verksamhet. 
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1.3 Syfte 

Mitt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare definie-

rar barn i behov av särskilt stöd och de arbetssätt som förskollärare använder 

för att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.   

1.4 Frågeställningar 

Hur definierar förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

 

Vilka verktyg/strategier använder sig förskollärare av på individ, grupp och 

organisationsnivå när de planerar åtgärder kring barn i behov av särskilt stöd 

och varför?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Jag har valt min tidigare forskning genom att söka efter avhandlingar och ar-

tiklar som berör ämnet specialpedagogik i förskolan, jag har även använt mig 

utav litteratur som belyser förskollärares kompetens i förskolans verksamhet 

vilket går hand i hand med det specialpedagogiska arbetet i förskolan. I de ru-

briker som kommer nedan finns de forskningsområden som jag funnit i tidi-

gare forskning och som berör mitt valda ämne. 

2.1  Specialpedagogiska insatser 

Björck-Åkesson (2014) skriver i sin studie om hur förskolan är en stor del i 

många små barns liv och hur det då kan påverkas av förskollärares förhåll-

ningssätt till specialpedagogik. Metoden för studien är kvantitativ och resul-

tatet visar att verksamheten i förskolan består till stora delar av samspel mel-

lan barnen och omgivningen och hur pedagogisk dokumentation ska synlig-

göra processerna som sker i verksamheten.  

Björck-Åkesson (2014) menar att i den svenska kommunala förskolan har 49 

procent av pedagogerna en pedagogisk högskoleutbildning och det finns en 

läroplan vilket ses som betydelsefullt genom det pedagogiska innehållet i för-

skolan. I de nationella målen för förskolan så ska det enligt normer anordnas 

en likvärdig förskoleverksamhet oavsett placering i landet, vilket innebär att 

alla barns olika behov och förutsättningar ska tas hänsyn till. I denna verk-

samhet som presenterats i studien har alla barn rätt att få plats i förskolan, 

även barn som är i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet ska ske i en in-

kluderande miljö tillsammans med alla barn och ska då anpassas till alla 

barns behov och utifrån förutsättningarna som finns hos barnen. Men på 

grund av bristande resurser uppfyller inte alla kommuner detta.  

Studien visar att förskollärare arbetar med specialpedagogiska insatser i verk-

samheten på flera olika sätt. Björck-Åkesson (2014) definierar specialpeda-

gogik i förskolan som att det finns möjligheter att konsultera en specialpeda-

gog, som i de flesta fall finns utanför verksamheten, för att få verktyg till rätt 

arbetssätt. Hon skriver även att förskollärare redan arbetar med specialpeda-

gogiska insatser på olika sätt i verksamhetens vardag. En uppfattning är att 

förskollärare kan ge generella stöd till barn i behov av särskilt stöd men när 

det gäller specifika stöd så är det inte lika självklart. Björck-Åkesson (2014) 

skriver också om hur miljöerna i förskolans verksamhet är avgörande för hur 

barnen får möjligheter att efter egen förmåga och förutsättningar klara av var-
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dagen, de miljöerna består av social miljö och fysisk miljö. Den sociala mil-

jön innefattar bemötande, samspel och hur lärandesituationer struktureras, till 

exempel tidsplanering och aktiviteters upplägg. Den fysiska miljön innefattar 

hur lokaler utformas, ljussättning, hjälpmedel och vilka material som används 

vid aktiviteter, lärande och lek. I den fysiska miljön räknas även placering i 

samlingssituationer där avstånd till andra människor är betydande liksom lek-

miljöns utformning.  

Denna studien är viktig för min undersökning eftersom den tar upp aspekter 

som är relevanta, såsom inkludering och arbetssätt när det gäller barn i behov 

av särskilt stöd. 

2.2 Specialpedagogiska arbets- och förhållningssätt 

Sandberg och Norling (2014) skriver i sin studie om vilka kriterier som förs-

kollärare använder sig utav när de definierar ett barn som är i behov av sär-

skilt stöd och hur arbetssättet kring dessa barn sedan utformas. Kriterierna 

som presenteras i studien är rörelsehinder, språkhandikapp, hörsel- och syn-

handikapp, utvecklingsstörning och barn med övriga medicinska handikapp. 

Metoden för studien är kvalitativ och resultatet visar att förskollärare ser barn 

med diagnos, som är identifierad av sociala myndigheter, i förskolans verk-

samhet och ger specialpedagogiska insatser utifrån det. De ser även barn i 

gråzonen, alltså barn utan identifierad diagnos, som de också ger specialpeda-

gogiskt stöd till. Studiens resultat visar att svårigheter i att ge kompetent och 

riktad specialpedagogiskt stöd till barn i gråzonen ses i att kategorier inte for-

muleras lika i hela landet, alltså sker inte specialpedagogik i förskolan på 

samma förutsättningar oavsett vart barnet befinner sig.  

Sandberg och Norling (2014) menar att begreppet metod kan vara svårdefini-

erat och beskriver hur metod, i detta sammanhang, kan ses som redskap och 

tillvägagångssätt som pedagoger i förskolan använder sig av. Bristen på 

forskning och dokumentation om vad för slags metoder som används i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet är ett faktum och 

det saknas både tid och kompetens för att genomföra reflektion, diskussion 

och dokumentation. För att föra det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt i 

förskolan krävs tid, handledning och kompetensutveckling vilket också visar 

sig vara bristfällig i verksamheten. För att tillgodose behovet av särskilt stöd 

till barnet så krävs kompentens inom rätt områden, områden som i flera fall 

kan vara många och komplicerade.  

Sandberg och Norling (2014) menar att för att skapa förutsättningar och ett 

fördelaktigt arbetssätt i förskolan behöver pedagoger tala ett gemensamt 



De barnen är också viktiga att se och lyfta fram  Sanne Christensen 

10 

 

språk, vad, på vilket sätt och varför tillämpas aktuella metoder i förskolans 

verksamhet. När pedagogerna talar samma språk i dessa frågor, främjar det 

arbetssättet att kunna lyckas. Att kunna, skriftligt eller muntligt, föra vidare 

olika arbetssätt i förskolan är värdefullt för framtiden för finns inte den möj-

ligheten förblir kunskapen ”tyst”. Genom utbildning och dokumentation kan 

pedagoger föra vidare sin kunskap och tillåta att kunskapen utvecklas både 

teoretiskt som praktiskt, vilket är en stor fördel för professionen.  

Sandberg och Norling (2014) menar att det finns förskolor som har resursper-

son för barn i behov av särskilt stöd, i många fall går då barnet och resursper-

sonen ur barngruppen för att göra olika övningar och aktiviteter. Barnet till-

bringar då vissa stunder med hela barngruppen. Som stöd för barnet, men 

även för resurspersonen, finns en specialpedagog som kan ge handledning i 

arbetet. Det ger ett bättre och mer genomtänkt arbetssätt som i sin tur ger bar-

net bättre förutsättningar att tillgodose sig övningarnas och aktiviteternas in-

nehåll. Förutom specialpedagog kan andra yrkesgrupper bistå med kunskap 

och erfarenhet i arbetet så som tex talpedagog, barnpsykolog, socialtjänst, 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt personal från stödteam. 

Sandberg och Norling (2014) menar att det specifika pedagogiska stödet kan 

ges till hela barngruppen eller till enskilt barn, direkt eller indirekt. Det går ut 

på att pedagogen finns i barnets närhet för att ge trygghet och möjlighet för 

barnet att känna lugn och ro. Att vara ett stöd för barnet i exempelvis konflik-

ter, tydliggöra situationer och ge barnet tid att uppfatta och lyssna till in-

struktioner. Pedagoger har ett positivt förhållningssätt till barnet och ger bar-

net den uppmärksamhet som krävs. De kan ge tecken som stöd för att tydlig-

göra vad som förväntas av barnet. Motsatsen till direkt stöd är indirekt stöd 

som innebär att pedagoger kan ta hjälp av andra barn och att den fysiska mil-

jön blir en stödform, barnet som är i behov av särskilt stöd kan få leka till-

sammans med ett annat barn eller att pedagogen och barnet som är i behov av 

särskilt stöd samt kompisen spelar spel tillsammans. Att se miljön som resurs 

i arbetet med barn i behov av särskilt stöd öppnar möjligheter för lärande. 

Skogen är en motoriskt utmanande plats att vistas på. Att vara i skogen ger 

även en mycket större plats för barnen att integrera på, en frihet och goda för-

utsättningar att hantera leksituationer på.  

I studien beskriver Sandberg och Norling (2014) hur generella metoder an-

vänds i helhet med hela barngruppen och då i form av till exempel sång, läsa 

sagor och gymnastik. Specifika metoder sker enskilt med en pedagog eller 

tillsammans med en kompis, men kan även ske tillsammans med till exempel 

logoped, specialpedagog eller habilitering. Det är viktigt att inte knyta all den 

specialpedagogiska kompetensen till enbart en pedagog, då det lätt faller 
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om/när den pedagogen inte är närvarande i verksamheten av olika orsaker. 

Det är därför nödvändigt att ge hela personalgruppen kompetensutveckling i 

de specialpedagogiska områden som används av pedagoger i förskolans verk-

samhet. För att barnet ska få möjlighet att tillgodose sig metoderna som peda-

gogerna tillämpar är det viktigt att pedagogerna kartlägger barnets svårigheter 

och styrkor. Likväl är miljön viktig att kartlägga och hantera för att barnet 

ska få bästa förutsättningar till utveckling. Sandberg och Norling (2014) me-

nar att pedagoger och vårdnadshavare behöver ha god kommunikation för att 

pedagogerna varje dag ska kunna möta barnet och ge de bästa förutsättning-

arna för att barnet ska få en lyckad dag.  

Denna studien är relevant i min undersökning eftersom de beskriver i sin stu-

die hur förskollärares förhållningssätt och arbetssätt är viktigt i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. 

2.3 Förskollärares kompetens 

Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) skriver i sin studie om bris-

ten på utbildade förskollärare i Sverige och hur den bristen ökar. Metoden de 

använt är enkäter och resultatet visar att förskollärares utbildning spelar en 

stor roll för barns inlärning och att det finns sex kategorier för att beskriva 

kompetensen: generell pedagogisk kompetens, specifik innehållskompetens, 

tydlig lärarkompetens, lekkompetens, kompetens i barns perspektiv och 

social kompetens. Denna studie har inte direkt med specialpedagogik att göra 

men då den handlar om förskollärares kompetens så anser jag att den går 

hand i hand med mitt valda ämne. 

Lillvist m.fl. (2014) menar att det i flera år varit för få utbildade förskollärare 

i verksamheten och att det ser ut att hålla i sig. Orsakerna till bristen på utbil-

dade förskollärare är dels en babyboom i Sverige men även pensionsavgångar 

där antal nyutbildade förskollärare är för få för att täcka upp antal pensions-

avgångar. De beskriver den svenska förskolan som en egen typ av skolform 

för barn 1-5 år, där utbildning och omsorg bildar en enhet med nationella pla-

ner som visar på fundamentala värderingar, uppgifter och mål samt tillgodo-

ser riktlinjer för förskolans aktiviteter. I svensk förskola finns två personalka-

tegorier med adekvat utbildning, förskollärare och barnskötare. Studien visar 

även på att förskollärares kompetens inom detaljerad innehållskunskap, över-

gripande kommunikativa och sociala kompetenser spelar stor roll för barnens 

inlärning. Alltså är förskollärarkompetens en flerdimensionell konstruktion 

som består av flera olika delar, alla viktiga var för sig men även tillsammans.  
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Lillvist m.fl. (2014) menar att pedagogisk kompetens innebär att arbeta med 

uppgifter som att planera lärandemiljöer och situationer, se till att dagliga ru-

tiner och aktiviteter följs och att alla barn i förskolans verksamhet får bästa 

förutsättningar till att ha en stimulerande och utmanande dag samt att doku-

mentera barns lärande.  

De menar att förskolans syfte till stor del är att ha en helhetssyn på lärande 

och omsorg, trots detta ses förskolan av många som en förberedelse inför 

grundskolan, där förväntningarna på barnens, sedan tidigare, förvärvade kun-

skaper är höga. Förskollärarutbildningen lägger stort fokus på att studenter 

ser barns perspektiv och att de ser betydelsen av leken för barnen.  

2.4 Inkluderande pedagogik 

Lundqvist, Westling Mara och Siljehag (2015) skriver i sin studie om bety-

delsen av inkluderande pedagogik för alla barn i förskolans verksamhet, lik-

väl för barn i behov av särskilt stöd, som för barn utan behov av särskilt stöd. 

Metoderna i studien var dels observation med tillhörande fältanteckningar 

och dels enkätundersökningar. Resultatet visade på fördelar med inklude-

rande pedagogik i förskolans verksamhet samt att specialpedagogiska behov 

kan ses som flerdimensionella och menar att förskollärare behöver ha gedi-

gen kompetens kring bemötande av barn i behov av särskilt stöd för att kunna 

tillgodose alla barns behov. 

Lundqvist m.fl. (2015) menar att ha en inkluderande pedagogisk verksamhet 

gör att alla barn får en djupare förståelse för varandra i lärande situationer 

och miljöer, dagliga rutiner och i leken. Genom detta arbetssätt får barnen 

även en förståelse för mänskliga rättigheter, sociala interaktioner och ser för-

delarna med mångfald i barngruppen. De skriver om vikten av att anpassa 

verksamheten för att alla barn ska kunna delta, bland annat genom alternativa 

kommunikativa metoder och verktyg som därmed tillåter alla barn att känna 

delaktighet, trivsel, tillhörighet och kunna tillgodose sig de pedagogiska 

lärmiljöer som finns tillgängliga i verksamheten. Deras studie visar att antal 

barn i behov av särskilt stöd, oavsett vilken grad behovet av stöd är i, ökar 

från förskolans verksamhet till skolans första år, en förklaring till ökningen 

såg de i att kraven på de enskilda barnen ökar i skolans verksamhet i förhål-

lande till förskolans verksamhet.  

Lundqvist m.fl. (2015) ser även genom sin studie att det sannolikt skulle öka 

antalet barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd om fokuset riktades 

mot enskilda barn även här. De menar också att i förskolans verksamhet kan 

förskollärare inneha större erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd än i 
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skolan, och därför ha en större förståelse och annat perspektiv på specialpe-

dagogiska insatser. Detta kan innebära att antalet barn i behov av särskilt stöd 

ökar till följd av pedagogers erfarenheter och kompetens i att se barns olika 

behov av särskilt stöd, alltså inte enbart på grund av ökade utbildningskrav i 

skolans verksamhet.  

Resultatet i denna studie är relevant för min undersökning för att hur försko-

lans miljö är uppbyggd beskrivs som viktig och att genom inkludering skapas 

en förståelse hos alla barn för mänskliga rättigheter och att känna tillhörighet. 

2.5 Förskollärares definition av barn i behov av särskilt 

stöd 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) har gjort 

sin studie om vilka kriterier förskollärare använder sig av för att konstatera 

att ett barn är, eller inte är, i behov av särskilt stöd. Metoden för deras studie 

var enkätundersökning med flera konstruerade frågor samt en öppen fråga 

med möjlighet att skriva svaret fritt. Resultatet visar att det finns tre grupper 

av barn i verksamheten, alla barn är ibland i behov av särskilt stöd, barn som 

har en formellt identifierad diagnos och barn som är i behov av särskilt stöd 

för att klara förskolans verksamhet, utan att ha en formellt identifierad dia-

gnos. 

Sandberg m.fl. (2010) ser genom sin studie att kriterierna inte är eniga över 

hela Sverige, utan skiljer sig mycket åt beroende på vart i landet barnet befin-

ner sig. De beskriver att förskollärarkompetens i förskolan och inkluderande 

miljöer och arbetssätt är det bästa sättet att tillgodose behovet hos alla barn i 

förskolan, inte genom att exkludera barn som är i behov av särskilt stöd. När 

ett barn anses vara i behov av särskilt stöd är detta oftast uppmärksammat av 

vårdnadshavare och/eller förskollärare. I vissa fall kan andra institutioner ha 

uppmärksammat ett behov av särskilt stöd tidigare, till exempel BVC.  

Sandberg m.fl. (2010) menar att en identifikation kan i vissa fall ses genom 

svårigheter i sociala sammanhang, svårigheter med kommunikation och svårt 

med plötsliga aktivitetsbyten. De skriver även om att det särskilda stödet som 

barn är i behov av ska ske i förskolans inkluderande pedagogik, där miljön är 

avgörande för barns sociala samspel. Studien presenterade även två perspek-

tiv i resultatet, det ena var barnperspektivet som innefattade alla barn i behov 

av särskilt stöd, barn som har en formellt identifierad diagnos och barn som 

inte har en formellt identifierad diagnos men ändå är i behov av särskilt stöd. 

Det andra var det organisatoriska perspektivet som innebär personal, tid och 
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resurs. De menar i studien att förskollärare kombinerar perspektiven och däri-

genom ger en bild av det ”perfekta” barnet som passar in i organisationens 

mål och värderingar som delvis är baserat på samhälleliga värderingar.  

Sandberg m.fl. (2010) studie visade även på att de förskollärare som identifi-

erat flertal barn i behov av särskilt stöd, såg mer positivt på inkluderande ar-

betssätt i förskolan och menar då att förskollärare behöver mer kompetens i 

området för att kunna ge alla barn i förskolan rätt förutsättningar och möjlig-

heter till inkluderande pedagogisk verksamhet.  

Denna studie är relevant för min undersökning då, en del av mitt syfte är, hur 

förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd.  
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3 TEORI 

Jag har valt att använda specialpedagogiska perspektiv som teoretisk modell 

för min studie såsom de definieras av Nilholm (2007). Dessa perspektiv är 

användbara för analys av de åtgärder och strategier som förskollärare använ-

der för att möta barn i behov av särskilt stöd. För att kunna tolka mina resul-

tat så har jag också använt ett sociokulturellt perspektiv där begrepp som 

stöttning, artefakter och den proximala utvecklingszonen finns nämnt. 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver tre olika perspektiv, det kompensatoriska perspek-

tivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.  

Nilholm (2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet som det till stor 

del fortfarande mest dominerande perspektivet av de tre. Som namnet avslö-

jar så ses detta perspektiv som en kompensation för en brist hos barnet, där-

med ses specialpedagogik som något som erbjuds till vissa grupper av barn. 

De grupper som nämns är döva och hörselskadade barn, barn med synned-

sättning eller som är blinda, barn med problem för lärandesituationer och 

barn med utvecklingsstörning. Av dessa är barn med problem i lärandesituat-

ioner och barn med utvecklingsstörning, de största grupperna. I gruppen barn 

med problem för lärandesituationer ges exempel som barn som har psykoso-

ciala svårigheter, lässvårigheter och barn som har generellt svårt med lärande. 

I gruppen med barn med utvecklingsstörning finns även barn med olika typer 

av funktionshinder. 

Nilholm (2007) sammanfattar detta perspektiv genom att kort förklara tillvä-

gagångssättet, att identifiera ett problem, leta efter neurologiska och psykolo-

giska förklaringar för att till sist skapa en metod som kompenserar det proble-

met. Vilket innebär att åtgärder sker främst på individnivå. 

Det kritiska perspektivet förklarar Nilholm (2007) som utmärkande genom 

ett missnöje med normalitet som begrepp och med de olika sociala kategori-

seringar som anses nedvärderande, såsom skapande av grupper som utesluts 

ur förskolans gemenskap. Genom urskiljandet av barn som onormala ges de 

barnen en negativ stämpel. I detta perspektiv finns en vilja att möta alla barn 

utifrån dess förutsättningar utan att behöva sätta en etikett på det. I det kri-

tiska perspektivet ses specialpedagogik inte som att det är utvecklat för att 

vara till barnets bästa utan snarare som utpekande och marginaliserande av 

barn. Här är åtgärder på grupp och organisationsnivå i fokus. Nilholm (2007) 

menar att inom det kritiska perspektivet läggs fokus på miljön, alltså inte på 
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individen. Det strävas efter att alla barn ska få möjlighet att delta i förskolans 

verksamhet. 

Nilholm (2007) presenterar även dilemmaperspektivet som innebär att för-

skolan ska ge alla barn likartade erfarenheter och kunskap samtidigt som an-

passningar utefter varje barns individuella förutsättningar ska ske. Intresset 

för hur dilemmat ses i specifika sociokulturella förhållanden gör att perspek-

tivet hade kunnat kallats sociokulturellt till exempel av konkreta sociala och 

kulturella förhållanden. Nilholm (2007) förklarar att som ideal ska alla barn 

bemötas som de individer de är utan att kategoriseras, dock kategoriseras 

barn konstant i det vardagliga arbetet och inom administration. Dilemmaper-

spektivet presenterar som bekant en rad dilemman, till exempel att inte kate-

gorisera barn, kan göra att de barn som är i behov av särskilt stöd inte upp-

märksammas och därigenom inte får det stöd de behöver, men å andra sidan 

finns risken med att kategorisera barn att den negativa bemärkelsen kan följa 

barnet över tid.  

Nilholm (2007) menar även att dilemmat kan ses i om barnet ska kompense-

ras för sin brist eller om verksamheten ska anpassas efter barnets olikheter. 

Dilemmaperspektivets svaghet kan ses i en öppenhet för komplexitet, till ex-

empel svårigheter, som ger det hela en vaghet. Här ingår åtgärder på alla ni-

våer. 

Nilholm (2007) beskriver de grundläggande perspektiven inom verksamheten 

där specialpedagogikens ursprungliga innebörd i två synsätt, att särskilja barn 

och att ge dem särskilt stöd. 

I min studie finns de specialpedagogiska perspektiven med när jag tolkar re-

sultaten då studien handlar om hur förskollärare tänker kring barn i behov av 

särskilt stöd, vilka arbetssätt som används i bemötandet av dessa barn, hur 

förskollärare definierar barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärarna 

ser på inkludering i förskolans verksamhet. Studien handlar även om vilka 

strategier förskollärare använder sig utav och på vilken nivå, när de planerar 

åtgärder kring barn i behov av särskilt stöd. 

3.2  Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet läggs fokus på tänkande och språk. Den 

samarbetsform för lärande som beskrivs inom perspektivet förutsätter ett pe-

dagogiskt möte mellan barnet och pedagogen där lärarens betydelse för läran-

deprocessen betonas. Företrädare för perspektivet menar att lärandet bygger 

på interaktionen mellan människor och det är genom interaktionen som män-

niskan utvecklas. I pedagogens roll ingår att skapa en utvecklande, social och 
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lärande miljö där pedagogen stöttar upp barnets lärande och utveckling, något 

som informanter i min studie är överens om. Det handlar om att få ett anpass-

sat stöd, att utgå ifrån barnets initiativ i vägledningen så att barnet så små-

ningom hanterar situationen på egen hand (Alexandersson, 2009). I ett socio-

kulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning centrala be-

grepp och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom kom-

munikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom 

fysiska och intellektuella redskap, artefakter i omgivningen ges stöd till lä-

rande och utveckling. Säljö (2011) använder begreppet mediering för att be-

skriva denna process. Pedagogen här ses som en viktig mediator, som funge-

rar som en mellanhand mellan omgivningen och barnet. Då informanter i min 

studie har alla tagit upp dessa faktorer som betydelsefulla i hur de möter barn 

i behov av särskilt stöd i förskolan har jag använt sociokulturella begrepp för 

tolkning och analys av data i studien. Det sociokulturella perspektivet passar 

också in som en del av det kritiska specialpedagogiska perspektivet som jag 

använt för tolkning av resultat i min studie. 

Säljö (2011) har beskrivit det sociokulturella perspektivet som hur barns och 

vuxnas gemensamma handlingar är betydelsefulla för barnets utveckling och 

lärande. Genom interaktion med andra så ser barnet och tar till sig samhällets 

regler och lär sig därigenom att tänka och agera. Barnen kan till exempel an-

vända sig av kommunikation för att tänka och utveckla sina tankar, där medi-

erande redskap och artefakter i form av tex TAKK eller bildstöd ger alla barn 

möjlighet till kommunikation.  

Säljö (2011) menar att när barn ställs inför en händelse eller situation de inte 

själva kommer vidare i eller löser själva, kan förskolläraren kliva in och på 

olika sätt hjälpa barnet framåt, till exempel genom att ställa ledande frågor, så 

att barnet själv kan komma på lösningen, detta kallas stöttning. I de fall då 

barnet själv löser den största delen av problemet eller händelsen och endast 

behöver lite hjälp från en mer kompetent person, befinner sig barnet i den så 

kallade proximala utvecklingszonen.  

Säljö (2011) beskriver de av människan skapade fysiska föremål som funge-

rar som redskap till exempel papper och penna, som artefakter. Dessa redskap 

är skapade med särskilda egenskaper för att utföra särskilda syften.  

Jag ser möjligheten i att tolka mina resultat utifrån sociokulturella begrepp då 

förskolan är en social plats med dagliga sociala interaktioner och där den so-

ciokulturella teorin påverkar de strategier som förskollärare använder när de 

möter barn.  
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4 METOD 

Som metodansats valde jag grundad teori, då det beskrivs som en ansats som 

riktas mot sociala händelser och interaktioner. Fejes och Thornberg (2019) 

skriver att när fokus ligger i att utveckla kategorier och teman i de data som 

samlats in, utan en central teori, så kan analysen ske mer öppet och fördoms-

fritt. Grundad teori är ett av de förhållningsätt som tillåter denna typen av 

analys. Thornberg och Forslund Frykedal (2019) beskriver hur en studie med 

grundad teori som metodansats intresserar sig för sociala händelser, att väg-

ledningen är systematisk och samtidigt flexibel, i datainsamling och analys. 

Som Christoffersen och Johannessen (2015) skriver, så är kvalitativ intervju 

en metod som lämpar sig när forskaren vill ha informantens detaljerade be-

skrivningar om erfarenheter och uppfattningar kring ett fenomen. Mina inter-

vjuer hade fasta frågor kring mitt syfte, men med öppna svar, alltså inga på 

förhand givna svar. Informanten fick berätta om upplevelser och sina tankar 

kring en fråga för att få en följdfråga av mig, detta blev mer som ett samtal 

mer än frågor och svarsituation. Studien har genomförts med enskilda semi-

strukturerade intervjuer, där jag har utgått ifrån en intervjuguide som täcker 

både informationen inför intervjun samt själva intervjuns upplägg. Jag har, 

som Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver, utformat intervjugui-

den genom att skriva ett mejl som jag skickat ut där jag presenterat mig, be-

rättat syftet med min studie, givit information gällande samtycke och att in-

formanterna är garanterade anonymitet samt hur min dokumentation av arbe-

tet kommer att ske. Efter detta fortsatte jag, genom mallen för intervjuguiden, 

att formulera mina frågor som har tydliga kategorier av frågor att ställa. Där 

presenteras faktafrågor som ses som en inledning av intervjun, för att gå över 

till introduktionsfrågor som presenterar temat på intervjun. Nästa steg är 

övergångsfrågor som syftar till informantens personliga erfarenheter, därefter 

kommer nyckelfrågorna som är huvuddelen i intervjun och möjligheten att få 

djupare svar till exempel med hjälp av följdfrågor ligger här. En punkt i inter-

vjuguiden som nämns som komplicerade och känsliga frågor bör jag som ut-

för studien vara försiktig med att ställa, när intervjun börjar närma sig slutet 

bör jag istället avluta med neutrala frågor. Avslutningsvis ska jag förbereda 

min informant på att intervjun är i slutskedet genom att nämna till exempel 

”Nu kommer sista frågan att ställas”, informanten ska även ges möjlighet att 

komplettera tidigare svar eller förtydliga om något blivit otydligt besvarat. 

Min första tanke var att kunna genomföra fokusgruppintervjuer med 6-8 

stycken utbildade förskollärare, vid samma tillfälle som beräknades ta 2 tim-
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mar, men detta var dessvärre inte möjligt då rektorerna i verksamheterna upp-

levde det för tidkrävande och resurskrävande. Efter att ha fått samma nega-

tiva svar på min inbjudan till fokusgruppintervju så ändrade jag metod och 

skickade inbjudan om enskilda intervjuer till samtliga rektorer en gång till. I 

detta informationsbrev skrev jag istället om enskild intervju då jag önskade 

att 4 stycken utbildade förskollärare skulle delta, varje intervju beräknades 

till 30-60 minuter. På detta mejl fick jag ett positivt besked från en rektor 

som ställde upp med två stycken förskollärare. Resterande två förskollärare 

fick jag kontakta och skicka separat inbjudan till. Min önskan om att utföra 

fokusgruppintervjuer bottnar i att göra en studie med lite nyare och mer an-

norlunda metod än de tidigare examensarbeten som jag läst. Då min första 

tanke om fokusgruppintervju inte gick att genomföra föll det sig naturligt att 

istället genomföra enskilda intervjuer, där möjligheten till att kunna möta in-

formanten och ställa eventuella följdfrågor, fanns kvar. 

För att kunna hålla fullt fokus på informanten under hela intervjuns gång så 

valde jag att spela in hela intervjun som dokumentationsmetod, eftersom det 

är omöjligt att komma ihåg intervjuerna i helhet genom att enbart lyssna. 

4.1 Urval och Deltagare 

Mitt syfte behövde besvaras av förskollärare, därför valde jag att enbart bjuda 

in utbildade förskollärare. Jag fick positiva svar från 4 stycken som ville 

delta. Tre kvinnor och en man valde att delta, de har varit verksamma i för-

skolan olika länge. Samtliga informanter arbetar inom samma kommun. 

Informant 1: 58 år, verksam i förskolan 32 år. 

Informant 2: 29 år, verksam i förskolan 8 månader. 

Informant 3: 45 år, verksam i förskolan 23 år. 

Informant 4: 53 år, verksam i förskolan 10 år. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Mitt kunskapsintresse är allmänt, då jag avser att undersöka hur förskollärare 

tänker kring definitionen av barn i behov av särskilt stöd i förskolans verk-

samhet. När jag skrev mina intervjufrågor så utgick jag från mitt syfte och 

frågeställning, då det är de som ska besvaras i studien. 

Jag utförde 4 stycken separata semistrukturerade intervjuer, där mina frågor 

gav öppna svar och en dialog mellan mig och informanten. Jag har använt 

mig utav Christoffersen och Johannessens (2015) intervjuguide för att kunna 
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utföra en så korrekt intervju som möjligt där jag kan hämta så mycket in-

formation som är möjligt på den angivna tiden. Jag skickade enbart ut mitt 

syfte till informanterna, inte frågorna i sig då jag inte ville att informanterna 

skulle, i förväg tänka ut svaren, för att ge mig de svar de trodde jag ville ha. 

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade de 4 förskollärarna genom mejl för att enkelt kunna delge det 

informationsbrev som jag skrivit samt samtyckesblanketten. Jag bokade da-

tum och tid med samtliga som alla kunde genomföra intervjuerna inom en 

vecka.  

Informant 1 intervjuades strax efter lunch, på hens arbetsplats. När jag kom 

till avdelningen för att genomföra intervjun så var informanten upptagen med 

ett barn och hen informerade mig om att vår intervju fick ske på avdelningen 

medan hen ansvarade för 2 barn varav ett barn skulle äta. Informantens kolle-

gor var på rast, därav fick de 30 första minuterna ske i barngruppen. Detta in-

nebar en del avbrott som kan ha kommit att påverka hens svar på intervjufrå-

gorna. Då kollegan åter kom till avdelningen, bytte vi plats och satt reste-

rande 25 minuter i ett enskilt rum utan störande moment. Intervjun tog sam-

manlagt 55 minuter.  

Informant 2 intervjuades innan hens arbetspass startade på förmiddagen, i ett 

enskilt rum utan störande moment. Intervjun tog 30 minuter. 

Informant 3 intervjuades på förmiddagen hemma hos hen, i ett rum där hen 

hade sina fåglar. Även detta kan ses som störande faktorer som kan komma 

att påverka resultatet. Intervjun tog cirka 40 minuter. 

Informant 4 intervjuades på eftermiddagen på sin arbetsplats, inne på avdel-

ningen där ett barn sov. Intervjun skedde dock utan avbrott eller andra stö-

rande moment. Intervjun tog 20 minuter. 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver om de eventuella störmoment 

som kan uppstå vid intervju på informantens arbetsplats och även i informan-

tens hem. Några av dessa störmoment har skett och tagits i beaktning vid ana-

lysen. Valet av att låta informanten välja plats för intervjun, vilket ledde till 

arbetsplats samt hemmet, grundar sig i önskan att informanten ska känna sig 

bekväm i situationen.  
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4.4 Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda, transkriberade jag intervjuerna. Detta ge-

nom att jag lyssnade på varje intervju samtidigt som jag skrev ned allt som 

sades under varje intervju. Transkriberingen tog i helhet 20 timmar. Efter 

transkriberingen skrev jag ut varje intervju i pappersformat för att kunna 

koda och kategorisera innehållet. Detta tog 8 timmar. Mina kategoriseringar 

mynnar ut i teman, som presenteras i resultatdelen. Dessa teman bestod av åt-

gärder som skedde på individ, grupp- och organisationsnivå. De teman som 

framkom sågs exempelvis genom att på individnivå nämner informanterna 

kartläggning, på gruppnivå nämns bemötande och på organisationsnivå är in-

kluderande arbetssätt det som tydligt framkommer. 

Kategoriseringen gjorde jag med hjälp av märkpennor i olika färger samt post 

it lappar i matchande färger för att lättare kunna gå tillbaka till aktuell inter-

vju och se sammanhanget. På mina post it lappar skrev jag de olika teman 

som genomsyrande intervjuerna, vilka delar pratade informanterna om som 

liknade varandra. Jag gjorde som Thornberg och Forslund Frykedal (2019) 

beskriver i sitt kapitel och använde grundad teori som en verktygslåda och 

valde ut de analysverktyg som passar i mitt arbete, som riktlinjer, där mina 

frågor grundar sig i en genuin nyfikenhet kring hur förskollärare anser sig ha 

möjligheten att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet, 

utifrån arbetssätt och hur förskollärare definierar barn i behov av särskilt 

stöd. De beskriver hur forskningsprocessen ska ha en inriktning på att ut-

veckla mina kunskaper om informanternas tankar kring barn i behov av sär-

skilt stöd. Min studie grundar sig i mitt genuina intresse för vad mina infor-

manter anser om de arbetssätt och förhållningssätt som används i förskolans 

verksamhet. Vidare i processen är kodning där jag genom min data ser kate-

gorier som senare blev mina teman.   

4.5 Reflektion och tillförlitlighet 

Studien är gjord genom intervjuer och är därmed kvalitativ, som Christoffer-

sen och Johannessen (2015) skriver om hur intervju kan ge forskaren fylliga 

och detaljerade svar. Informanterna gavs lagom mycket information om stu-

dien för att uppfatta syftet och känna sig bekväma att svara sanningsenligt på 

frågorna, intervjun genomfördes på platser valda av informanterna själva, för 

att de skulle känna en trygghet i att vara på hemmaplan. Intentionen med in-

tervjun var att det skulle kännas mer som ett samtal än som fråga och svar, 

vilket då även ger mer målande svar som ger en helhetsbild av vardagssituat-

ionen i verksamheten. Thornberg och Fejes (2019) skriver om kriterier för att 
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säkra tillförlitligheten i en kvalitativ studie. De beskriver att påståenden som 

informanterna säger ska hålla i flera intervjuer, en samstämmighet mellan in-

formanterna. Vikten av att läsaren av min studie möjliggörs ett nytt sätt att se 

på resultaten, hur det som framkommer i mina resultat ska stämma överens 

med min tidigare forskning samt hur användbar min studie är för den prak-

tiska verksamheten. I min studie ser jag en tydlig samstämmighet mellan in-

formanterna i stora delar av intervjuerna, särskilt när det gäller inkludering 

och specialpedagogens roll, men även i informanternas arbetssätt. Min studie 

kan få läsare att se specialpedagogik på annorlunda sätt, att låta specialpeda-

gogiken bli något som alla barn kan få nytta av, genom att se till min valda ti-

digare forskning ses en likhet med mina intervjusvar och användbarheten i 

min studie för verksamheten framgår i relevansen för ämnet. Då förskollärare 

möter alla barn i förskolans verksamhet och specialpedagogiken är användbar 

för alla barn, kan min studie ge förskollärare underlag för vidare diskussioner 

i arbetslaget.  

4.6 Etiska överväganden 

I inbjudan till intervjuerna bifogades ett informationsbrev där det tydligt 

framgår att samtycke krävs för att delta samt hur länge personuppgifterna och 

de inspelade intervjuerna kommer att lagras. Det framgår att Karlstad Univer-

sitet är personuppgiftsansvarig och att informanten har rätt att begära rade-

ring av personuppgifter samt återkalla samtycket.  

Delar av dokumentet är inspirerat av Vetenskapsrådet (2017) som tydligt be-

skriver de etiska aspekter som tagits i beaktning. 

 

Informationskrav menar att forskaren är skyldig att delge information till del-

tagarna i studien. Det ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att 

deltagaren när som helst kan avsluta sin medverkan. 

 

Samtyckeskrav betyder att informanterna i studien behöver lämna samtycke 

till sitt deltagande i studien och att det är helt och hållet upp till dem själva 

huruvida de vill delta eller ej. Till varje intervju hade jag med mig samtyck-

esblankett som informanterna fick läsa igenom innan intervjun startade med 

möjlighet att ställa frågor eller avböja deltagande. De skrev sedan på sam-

tyckesblanketten.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att informanterna har rätt att vara anonyma, 

vilket ändå var avsikten i min studie. I transkriberingen och resultatdelen har 

jag gett varje informant ett nummer, för att lättare se vem som sade vad. 

 

Nyttjandekravet innebär att den aktuella data jag samlat in till min studie inte 

får användas av någon annan eller till något annat ändamål. Denna informat-

ion framgår i mitt informationsbrev som samtliga informanter läst innan varje 

intervju. 
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 Kön på informant är inte utskrivet, inte heller arbetsplats eller kommun där 

intervjuerna ägt rum. 
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5 RESULTAT 

Mitt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare definie-

rar barn i behov av särskilt stöd och de arbetssätt som förskollärare använder 

för att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.   

Frågeställningar:   

Hur definierar förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

Vilka verktyg/strategier använder sig förskollärare av på individ, grupp och 

organisationsnivå när de planerar åtgärder kring barn i behov av särskilt stöd 

och varför?  

Innehållet i de rubriker som kommer nedan har utformats för att besvara stu-

diens frågeställningar. 

5.1 Definitionen av barn i behov av särskilt stöd 

Studiens resultat visar att samtliga informanter är överens om att en diagnos 

inte är avgörande för att ett barn kan behöva, eller få, särskilt stöd i verksam-

heten. Informant 4 definierar när ett barn är i behov av särskilt stöd ”När var-

dagen inte funkar utan stöd” och att det kan beröra så många olika områden 

utan att det behöver sättas en stämpel, diagnos, på vilket behov som behöver 

stöttas. Informant 2 påtalar vikten av att barn ska kunna koncentrera sig för 

att i framtiden kunna klara av skolan, att då kanske det krävs hjälp för att 

kunna hitta sätt att kunna koncentrera sig även i förskolans verksamhet.  

Informant 1 upplever att det behov av särskilt stöd som påträffas mest i verk-

samheten är språket, barn som är sena i talet, har ett otydligt tal, svårigheter 

att kommunicera och som har svårigheter med munmotoriken. Samma infor-

mant har även upplevelser av att de värsta behoven att tillgodose är utage-

rande, överaktiva och understimulerade barn, då förskollärarna upplever det 

svårt att räcka till för alla.  

Men även ”de tysta barnen” måste uppmärksammas, är barnet blygt eller har 

barnet svårt med sociala samspel. Det kan finnas bakomliggande faktorer hos 

de barn som behöver ses och eventuellt stöttas. Informant 1 säger ”I en stor 

barngrupp så kanske man tycker att det barnet är bara lugnt och snällt och har 

en sådan personlighet, men barnet kanske egentligen har stora svårigheter 

som inte uppmärksammas på grund av att det är fullt upp med de andra bar-

nen”. Informanterna anser det svårt att veta vad som är ett behov av särskilt 

stöd och vad som kan vara en fix idé, barn som befinner sig i den så kallade 
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gråzonen. När vardagen fungerar i stort sett bra, men någon liten situation el-

ler något moment är svårt för barnet att klara av. Informant 3 nämner även att 

det än idag är tabubelagt att prata om att barn kan vara i behov av särskilt 

stöd, att det kan ses som kränkande när det egentligen är barnets bästa som 

förskollärarna har för ögonen.  

5.2  Strategier/åtgärder 

I de beskrivningar av strategier och åtgärder som informanterna i studien tog 

upp i intervjuer kunde åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå ur-

skiljas. Det fanns exempel där informanterna tog upp åtgärder som gällde 

flera nivåer, som till exempel individ och gruppnivå. 

5.2.1 Åtgärder på individnivå 

De flesta strategier som riktades mot det individuella barnet som nämndes i 

intervjuerna kunde kopplas till ett kompensatoriskt perspektiv. En del av stra-

tegierna speglade de sociokulturella perspektivet och handlade om stöttning, 

kommunikation och användning av artefakter.  

Stötta genom att fungera som ”hjälpjag” 

Informanterna 1 och 4 myntar uttrycket ”hjälpjag” för mig i intervjuerna. En 

av dem säger ”Det kan ju vara ett barn som biter och då får man ju nästan ha 

en personal med det barnet hela tiden, jag brukar kalla det för hjälpjag, för att 

det inte ska hända något och för att man ska skydda de andra barnen också. 

Barn får inte få en ond stämpel, de andra barnen ser ju det och vågar inte vara 

nära det barnet då och vågar inte leka med det och blir rädda. Det ger väldigt 

dåliga odds för det barnet”. Här sker stöttning på individnivå i form av 

”hjälpjag” och det skapas en proximal utvecklingszon då pedagogen är med 

barnet och ger resurser för att lyckas i situationer tillsammans med andra 

barn. 

Stötta genom att skapa proximal utvecklingszon 

Informant 3 pratar om att hjälpa barnen, hjälpa dem över tröskeln vilket inne-

bär att barnen får hjälp att nå nästa nivå i sin utveckling. Hen säger ”Det är 

därför jag inte heller benämner dem för att jag känner att, jag har visst jobbat 

i barngrupper där jag kan se att till och med 1-3 åringar avviker i koncentrat-

ion eller i uppmärksamhet eller när man har svårt för att det händer något 

nytt, så, men det kan ju handla om att man är senare i utvecklingen i det. Att 

man bara behöver hjälp för att komma över den tröskeln”.   
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Skapa en proximal utvecklingszon genom att introducera nya erfarenheter 

Barnets beteende kopplas till hemmiljön och de erfarenheter/brist på erfaren-

heter som barnet tar med sig hemifrån som kan förklara de svårigheter som 

barnet uppvisar i förskolan. Informant 2 menar ”att hemmiljön påverkar bar-

nets beteende i förskolans verksamhet, att erfarenheterna hemifrån speglas i 

verksamheten”. Hen menar att det alltså inte måste handla om ett behov av 

särskilt stöd, utan om erfarenheterna som barnet bär med sig hemifrån. Bar-

net får eller får inte göra vissa moment hemma vilket då kan visas på försko-

lan genom att vilja eller inte vilja göra momenten i förskolan. ”Barnet kanske 

aldrig är ute, kanske aldrig behöver hålla i en gaffel för att barnet får äta med 

händerna” säger informant 2. Då kan det ju innebära att momentet är nytt för 

barnet vilket i sin tur kan visa sig genom att barnet är skeptisk mot det mo-

mentet. Där finns möjligheter att skapa en proximal utvecklingszon för bar-

net, då gaffeln är en artefakt som används för att äta maten, under stöttning 

av en förskollärare.  

Observera och kartlägga barn i behov av stöd 

Resultatet visar att samtliga informanter är överens om att kartläggningen 

startar med observationer, för att sen diskutera, förskollärarna emellan, och se 

om en samsyn finns. Informant 1,3 och 4 använder sig av ett omfattande for-

mulär, som specialpedagogen tagit fram, för att checka av hur barnet fungerar 

i olika moment och aktiviteter, rutinerna i verksamheten, hur barnet kommu-

nicerar och hur barnet fungerar socialt. Genom denna kartläggning så ser in-

formanterna vart de behöver stötta upp barnet och vilka arbetssätt de ska an-

vända sig av i olika situationer där barnet behöver stöd. ”Att vi inte är för 

många samtidigt, att vi sitter vid fler bord när vi äter och att vi är få i hallen 

när vi klär på oss, att det är lugnt runt barnet då” säger informant 1. 

5.2.2 Åtgärder på gruppnivå  

Bemötande och struktur i vardagen  

Resultatet visar att samtliga informanter är av åsikten att kommunikation är 

en avgörande del för att kunna ge alla barn i förskolan ett bra bemötande 

samt för att kunna ge barn i behov av särskilt stöd samma bemötande och 

struktur i vardagen som barn utan behov av särskilt stöd. Informant 2 menar 

att ”Då brukar vi också tänka att man hjälps, stöttar på samma sätt, så att det 

blir lättare för barnet”.  

 

 



De barnen är också viktiga att se och lyfta fram  Sanne Christensen 

27 

 

Indelning i små grupper - specialpedagogik är nyttig för alla 

Informant 4 menar att för att få en lugn och harmonisk grupp så behöver den 

stora barngruppen delas in i mindre grupper under dagen, då de vistas i olika 

lärmiljöer som är anpassade efter barnens behov. ”Där vi försöker lyfta bar-

nens intressen och på det sättet så jobbar vi med små barngrupper”.  

Samtliga informanter nämner TAKK och bildstöd som ett sätt att hjälpa bar-

nen med kommunikationen, dessa alternativa kommunikationssätt ses som 

artefakter. Det sker då i hela barngruppen eftersom det gynnar alla barn. In-

formant 1 menar att till det individuella barnet kan, vid till exempel talsvårig-

heter, särskilda insatser i form av munmotoriska övningar göras eller aktivite-

ter som fokuserar på att utveckla munmotoriken.  

Informant 3 säger ”Det som ett barn i behov av särskilt stöd har, det som man 

kan hjälpa det barnet med, det är ofta till hjälp för alla andra barn”. 

Inkludering 

Resultatet visar att samtliga informanter menar att specialpedagogik är nyttigt 

för alla, hur tydlighet och rutiner gynnar alla barn i verksamheten och att 

bildstöd och TAKK främjar kommunikationen mellan alla barn oavsett förut-

sättningar. Informant 2 säger till exempel ”När det kommer ett nytt barn som 

behöver det, då tycker de andra barnen att det är väldigt roligt att kunna kom-

municera med det här barnet, barn tycker ju om att kommunicera, även om 

det är på olika sätt”.  

Samtliga informanter menar att inkludering är en självklarhet i verksamhet-

erna de jobbar i, att de jobbar med varje barns behov tillsammans i hela barn-

gruppen. Informant 4 menar att hela barngruppen är också delaktig i arbetet 

med specialpedagogik, ”Du får mycket mer stöd från den övriga barngruppen 

när de blir införstådda i att de kanske har en kompis som behöver ett extra 

stöd, då hjälper de till i arbetet” säger hen.  

5.2.3 Åtgärder på organisationsnivå, miljön och 

allmän organisation  

Bemanning 

Samtliga informanter ansåg även att det är miljön i förskolans verksamhet 

som ska anpassas efter barnen och hela barngruppen, inte att barnen ska an-

passas för att kunna passa in i förskolans verksamhet. En miljöfaktor som 

nämns av alla informanter är antal förskollärare i gruppen, för att kunna ge 

alla barn de bästa förutsättningarna. Informant 1 säger ”Om det blir problem 
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för övriga barn, om vi inte räcker till för att vardagen blir för svår att hantera 

då behöver vi en vuxen till”. 

Enligt en av informanterna ”Man har inte riktigt nått en perfekt match mellan 

antal pedagoger och barnantal för att kunna ge det ultimata stödet till alla 

barn”, säger informant 3. Alltså är det för få vuxna per barn i förskolan för att 

kunna se och möta alla barn där de befinner sig just då, i sin utveckling och 

utifrån sina förutsättningar.  

Personalens kompetens och vidareutbildning 

De informanter som jag intervjuat har tagit upp betydelsen av personalens 

kompetens och förståelse för att möta barn i behov av särskilt stöd, för att 

kunna ge barnet rätt förutsättningar i förskolans verksamhet. De flesta av 

mina informanter anser att de inte fått tillräcklig kompetens via sin utbild-

ning, utan att kompetensen har erhållits genom kompetensutvecklingsdagar 

genom förskolan och informant 1 och 3 nämner även ICDP/vägledande sam-

spel som en mycket lärorik och väl värd kurs som givits i form av kompe-

tensutveckling. ”ICDP som är en mycket bra kurs, handlar om förhållnings-

sätt och upptäcka barn som har det svårt och så” säger informant 1. 

Att det finns ett egenintresse hos informanterna att lära sig till exempel 

TAKK och hur bildstöd används i förskolans verksamhet, är de överens om. 

Informant 4 säger sig ha en gedigen praktisk erfarenhet sedan tidigare yrken 

som hen upplever sig ha god nytta av i sitt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Hen är även den ende att anse sig ha erhållit verktyg, goda nog att 

känna sig säker, i bemötandet av barn i behov av särskilt stöd i förskolan ge-

nom sin utbildning. Informant 1,2 och 3 upplever viss okunskap i användan-

det av TAKK och bildstöd, de har fått utbildning i TAKK men det är inget 

som underhålls. Informanterna menar att ofta är det en av förskollärarna i ar-

betslaget som får gå en sådan kurs för att sedan lära ut till sina kollegor, vil-

ket de anser är svårt på grund av tidsbrist.  

Samverkan 

Resultatet visar att för att kunna ge specialpedagogiskt stöd till specifika barn 

krävs vårdnadshavarens medgivande för att starta ett samarbete med special-

pedagogen. Det krävs en god kommunikation med vårdnadshavaren så att 

inga missförstånd uppstår eller att vårdnadshavaren känner sig misstrodd. In-

formant 1,2 och 3 menar även att hur kontakten med vårdnadshavaren sker, 

gällande medgivande till kontakt med specialpedagog, kan spela roll i om vi-

dare kontakt med specialpedagogen beviljas eller inte.  
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När kartläggningen är gjord och ett behov av särskilt stöd är upptäckt så kon-

taktas vårdnadshavaren för medgivande till kontakt med specialpedagogen. 

Samtliga informanter menar att kompetensen gällande barn i behov av sär-

skilt stöd besitter specialpedagogen och att förskollärarna ska tillgodose be-

hovet i samråd med specialpedagogen. Informant 4 säger ”Det är ju special-

pedagogen som sitter med den kunskapen och kunna kartlägga barn”. 

 Samverkan med rektor för att få möjlighet till resurs, i de lägen det anses 

nödvändigt, är viktigt då rektor ger sitt godkännande till minskat barnantal el-

ler ökat antal pedagoger i barngruppen. Informant 1 påtalar tydligt att ekono-

min spelar en stor roll i huruvida olika typer av resurser godkänns i verksam-

heten och menar då att rektorns samsyn i behovet är ytterst viktigt. ”Att det 

finns pengar, ekonomin spelar in det kan jag säga, för det är det de drar in på. 

Men vår chef är duktig på att se behoven och tycka att det är viktigt och hon 

kan lägga fram det för kommunen” säger informant 1. 

Samtliga informanter anser att dokumentationen av kartläggningen sker 

muntligt för att av etiska skäl undvika att dokumentationen hamnar i fel hän-

der. ”Det är lättare att ha det i huvudet, och prata emellan än att en förälder 

ska komma och se det” säger informant 2. I de fall som det dokumenteras 

skriftligt så sker det med specialpedagogen för att se utvecklingen i arbetet 

med barnet och för att se om insatsen fungerar enligt önskan. En form av 

uppföljning av arbetet. ”Vi för ju anteckningar, tillsammans med specialpe-

dagogen, om nuläget och hur vi ska gå vidare sen” säger informant 4.  

5.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, har studiens resultat visat att förskollärare som jag in-

tervjuat har nämnt åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå. De åt-

gärder som används på individnivå är: olika typer av stöttning, skapande av 

proximal utvecklingszon och kartläggning av barnets behov av stöd. Åtgärder 

på gruppnivå handlade om bemötande, struktur i vardagen, indelning av barn 

i små grupper, användning av alternativa kommunikationssätt, artefakter i 

hela gruppen.  Åtgärder på organisationsnivå som informanter i studien tog 

upp handlade om bemanning, inkluderande arbetssätt, personalens arbetssätt, 

vidareutbildning och samverkan. Studiens resultat visar att förskollärare som 

deltog i studien lägger mest fokus på åtgärder på grupp och organisations-

nivå, som ofta går i varandra och inkludering av alla barn, samt försöker att 

se det individuella barnets behov och försöker att möta dem i vardagen. När 

det gäller åtgärder på individnivå kunde dem kopplas till det kompensatoriska 

perspektivet då de handlade om strategier som skulle kompensera individens 
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brister. Åtgärder på grupp och organisationsnivå kunde kopplas till det kri-

tiska perspektivet då förskollärare i studien menade att det är organisato-

riska/miljöfaktorer som är avgörande för hur vardagen för ett barn i behov av 

särskilt stöd fungerar. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare definie-

rar barn i behov av särskilt stöd och de arbetssätt som förskollärare använder 

för att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.   

Frågeställningar:   

Hur definierar förskollärare barn i behov av särskilt stöd? 

Vilka verktyg/strategier använder sig förskollärare av på individ, grupp och 

organisationsnivå när de planerar åtgärder kring barn i behov av särskilt stöd 

och varför?  

I min studie har jag identifierat åtgärder på individ, grupp och organisations-

nivå. Dessa åtgärder kunde i sin tur kopplas till de specialpedagogiska per-

spektiven som jag använt som en teoretisk modell för studien, samt till de re-

levanta sociokulturella begreppen. En del av mina resultat sammanfaller med 

resultat från tidigare forskning men min studie har också bidragit med nya re-

sultat.  

6.1.1 Definiera barn i behov av särskilt stöd 

I mina resultat blir det tydligt att mina informanter ser många barn i den så 

kallade gråzonen, i sitt dagliga arbete. Barn som behöver viss stöttning i situ-

ationer men som inte har en formellt ställd diagnos. Säljö (2011) beskriver 

hur barn vet att ett problem behöver lösas, men behöver stöttning för att fak-

tiskt kunna lösa problemet, stöttning som kommer ifrån till exempel förskol-

lärare. Informanter i studien nämner lite olika kriterier när de definierar barn i 

behov av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) skriver i sin studie om 

att det inte finns lika kriterier i hela Sverige när det gäller kartläggning av 

barn i behov av särskilt stöd. Detta stämmer överens med mina resultat som 

visar att två av de förskollärare jag intervjuade menade att de fått blanketter, 

utformade av specialpedagogen, att fylla i och gå efter när de ska kartlägga 

ett behov, de två andra menar att de pratar med specialpedagogen direkt för 

att få tips om hur de ska gå vidare. Stöttning efterfrågas också på organisat-

ionsnivå när informanterna i studien tar upp samverkan med specialpedagog 

då förskollärare ofta är osäkra i hur de ska bemöta barn i behov av särskilt 

stöd i förskolans verksamhet. Majoriteten av mina informanter menar att spe-

cialpedagogen är den som besitter sådan kunskap och att förskollärarna är i 
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behov av regelbunden stöttning för att komma vidare i olika arbetssätt. Förs-

kollärarna som jag intervjuat är alla utbildade men menar, som Lillvist m.fl. 

(2014) beskriver, att när det kommer till specialpedagogik så har de inte den 

kunskap de önskat. De har genom kompetensutveckling, som erbjudits av ar-

betsplatsen, erhållit vissa kunskaper men två av förskollärarna menar att de, 

genom sitt egenintresse, lagt ner privat tid på att hitta information om special-

pedagogik.  

Att samverka med specialpedagogen på detta sätt anser alla informanterna 

som nödvändigt för att kunna ge rätt förutsättningar till barnen som är i be-

hov av särskilt stöd, en kortvarig period eller över längre tid. Som Björck-

Åkesson (2014) beskriver är samverkan av stor vikt för att barn i förskolan 

ska få de bästa förutsättningarna. Samtliga informanter ser dock en möjlighet 

till en typ av allmän identifikation av barn som kan vara i behov av särskilt 

stöd, genom att de med sin erfarenhet, ser barn som har svårt för sociala sam-

manhang, plötsliga aktivitetsbyten och svårt med att kommunicera. Detta po-

ängterar även Sandberg m.fl. (2010) i sin studie, som ett möjligt kännetecken 

av ett behov av särskilt stöd. Det kan kopplas till kompensatoriskt perspektiv, 

som Nilholm (2007) beskriver då kartläggning riktas mot det individuella 

barnet och de åtgärder som planeras ses som en kompensatorisk åtgärd. 

6.1.2 Verktyg/strategier använder sig förskollärare av 

 på individ, grupp och organisationsnivå 

Den mest framträdande strategi på individnivå handlar om stöttning och om 

hur förskollärare skapar en proximal utvecklingszon för det enskilda barnet. 

Stöttning används dock både på individ och på gruppnivå. De barn som har 

någon form av språksvårighet, får stöttning genom att förskollärarna använ-

der TAKK och bildstöd som verktyg. Sandberg och Norling (2014) beskriver 

i sin studie hur förskollärare finns med som stöd och kan arbeta med TAKK 

för att tydliggöra vad som förväntas av barnen. Informanterna menar att de 

använder dessa verktyg i hela barngruppen, då de ser att alla barn gynnas av 

de verktygen, vilket stämmer överens med det Nilholm (2007) beskriver som 

det kritiska perspektivet. Resultatet visar att användandet av TAKK och bild-

stöd ger barnen möjlighet att kommunicera med sin omvärld, något som kan 

förklaras genom det sociokulturella perspektivet som Säljö (2011) beskriver. 

TAKK och bildstöd blir då de artefakter som barn och vuxna använder sig 

utav i kommunikationen. Sandberg och Norling (2014) menar att en förskol-

lärare kan finnas med ett barn som behöver stöd och som åtgärd på individ-

nivå bekräftar informanterna det, genom att barnet behöver hjälp att komma 
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över den tröskeln och därmed ta sig till nästa steg i den proximala utveckl-

ingszonen. 

En åtgärd som alla informanter nämner är kartläggningen men när jag frågade 

förskollärarna om pedagogisk dokumentation, fick jag överraskande svar, att 

de inte skriver ner speciellt mycket. Att när det gäller dokumentation i så 

känsliga fall som barn i behov av särskilt stöd, pratar de hellre med varandra 

för att få veta om de har en samsyn i arbetslaget och överlåter den skrivna 

dokumentationen till specialpedagogen. Detta kan ses som en tendens att 

undvika dokumentation på individnivå. Sandberg m.fl. (2010) menar att i 

vissa fall ses svårigheter i sociala sammanhang, svårigheter med kommuni-

kation och svårt med plötsliga aktivitetsbyten hos barn, vilket även mina in-

formanter nämnde. Informanterna menar då att de samtalar med varandra i 

arbetslaget för att få en samsyn runt det barnet, vilket kan ses som en form av 

kartläggning hos mina informanter och då det handlar om ett enskilt barn, så 

ses det som en strategi på individnivå. De använder sig utav en lärplattform 

där de delar positiva händelser och aktiviteter till vårdnadshavare, men inget 

som kan vara av känslig art. Björck-Åkesson (2014) skriver i sin studie om 

hur pedagogisk dokumentation används i kartläggningen av barn i behov av 

särskilt stöd, något som inte bekräftades av förskollärarna jag intervjuade. I 

denna del av resultatet fanns den största skillnaden som jag såg med min 

valda tidigare forskning. 

6.1.3  Strategier på gruppnivå och organisationsnivå 

Mina informanter menar att de behöver bred kompetens i förskolan då de mö-

ter alla barn, vilket stämmer med resultatet från Lillvist m.fl (2014) som be-

skriver att förskollärarkompetensen är flerdimensionell och som ska täcka så 

många delar i förskolan, att verksamheten ska kunna erbjuda en helhets täck-

ande omsorg. Då flera av informanterna inte anser sig kunna så mycket om 

specialpedagogik som de velat, brister den heltäckande omsorgen till viss del 

där. Resultatet visar, precis som Lundqvist m.fl. (2015) menar, att inklude-

rande pedagogik inte bara är till för barn i behov av särskilt stöd utan gynnar 

alla barn i förskolans verksamhet. Som Sandberg och Norling (2014) menar 

så kan bemötandet och strukturen i vardagen främjas genom att förskollä-

rarna kommunicerar med varandra. 

Mina informanter i studien är eniga i det resonemang och deras åtgärder sker 

på gruppnivå då det ger avtryck i hela barngruppen. Ett, i arbetslaget sam-

stämmigt, inkluderande arbetssätt ger barnen möjligheter till att kunna kom-

municera med varandra och ger dem möjlighet att få en djupare förståelse för 

varandra.  Dessa resultat kan kopplas till det som Nilholm (2007) beskriver 
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som ett kritiskt perspektiv och kan genomföras på gruppnivå såväl som orga-

nisationsnivå. Lundqvist m.fl. (2015) menar även att det är viktigt att förskol-

lärare har en gedigen kompetens i mötet med barn i behov av särskilt stöd, 

för att kunna tillgodose deras behov. Resultatet visar på hur förskollärare ser 

på inkludering i förskolan, att det är något samtliga informanter ser som na-

turligt förekommande och en självklarhet. Lundqvist m.fl. (2015) menar att 

det är viktigt att anpassa verksamheten så att alla barn känner delaktighet, 

precis som mina informanter menar när de delar in den stora barngruppen i 

mindre grupper för att alla barn ska kunna känna delaktighet i lärmiljöerna, 

en strategi som sker på gruppnivå ur ett kritiskt perspektiv som Nilholm 

(2007) beskriver om viljan att möta alla barn utifrån deras förutsättningar. 

En strategi på organisationsnivå som tydligt syns i mina resultat är en enighet 

i tanken om att det är verksamhetens miljö som ska anpassas efter barnens 

behov, inte tvärtom. Detta skriver även Lundqvist m.fl (2015) om i sin studie, 

där de menar att när alla barn får känna delaktighet och tillhörighet kan bar-

nen även tillgodose sig de pedagogiska lärmiljöer i verksamheten. Dessa re-

sonemang sammanfaller med mina resultat då en informant beskriver hur 

lärmiljöerna i verksamheten anpassas efter barnens intressen och behov och 

som Nilholm (2007) beskriver som kritiskt perspektiv eftersom åtgärder sker 

på gruppnivå och organisationsnivå. Resultatet i min studie stämmer även in 

på det sociokulturella perspektivet som Säljö (2011) beskriver då barnet får 

hjälp av en förskollärare att nå nästa nivå i sin utveckling. Lillvist m.fl. 

(2014) menar att förskollärarnas kompetens är viktig för barnens möjligheter 

till inlärning, vilket mina informanter samtycker med. Informanterna är eniga 

i att kompetensutveckling är avgörande för att kunna hålla sig uppdaterade i 

senaste forskning och möjliga arbetssätt i verksamheten, för att få den kom-

petensutvecklingen menar de att samverkan med rektor är viktig, en åtgärd 

som sker på organisationsnivå.  

Björck-Åkesson (2014) menar att hur förskollärarna planerar och genomför 

aktiviteter i verksamheten samt vilka material som används i aktiviteter spe-

lar roll för barns möjligheter att kunna delta. Mina informanter poängterar 

själva denna åtgärd, som sker på organisationsnivå, då de berättar om vikten 

av att arbeta lika för att följa strukturen i verksamheten. Flera av mina infor-

manter är mycket tydliga med att bemanningen i en barngrupp är viktig, nå-

got som överensstämmer med Björck-Åkesson (2014) som menar att tillräck-

liga resurser i verksamheten är avgörande för hur alla barn i förskolans verk-

samhet känner tillhörighet. 
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6.2 Metoddiskussion 

I min studie mötte jag begränsningar i form av tidsaspekten, att på relativt 

kort tid hinna med så pass omfattande datainsamling, analys samt att skriva 

uppsatsens alla delar. Begränsningar kan även ses i hur min ursprungliga 

tanke om att göra fokusgruppintervjuer i en annan kommun inte var möjligt 

då rektorer och förskollärare inte ansåg sig ha möjlighet att lägga så pass 

mycket tid på en sådan intervju. Något som jag tycker är synd, då jag gärna 

genomfört fokusgruppintervju för att få en annan metod i mitt arbete gente-

mot arbeten jag läst tidigare. Hade en sådan intervju kunnat genomföras så 

hade 6-8 utbildade förskollärare deltagit i en cirka 90 minuter lång intervju 

där samtal hade präglat stunden. I mitt fall blev det enskilda intervjuer ge-

nomförda i en annan kommun än tidigare tillfrågad kommun och intervjuerna 

skedde mer som en form av fråga – svarsstund mellan mig och förskolläraren 

i cirka 20-50 minuter/intervju. Resultatet hade kunnat bli annorlunda med fo-

kusgruppintervju då det dels, deltagit fler förskollärare och att de hade haft ett 

samtal där jag som moderator hade lett diskussionen i det givna ämnet.  

Avsikten med att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till mina informanter 

var att jag inte ville att de skulle formulera svar som de trodde att jag ville 

höra. Mitt syfte visade på vilket ämne intervjun skulle handla om, men inte 

mer än så. Jag kan se en fördel i att inte ge informanten intervjufrågorna i för-

väg, då frågorna besvaras med det informanten kommer på i stunden då frå-

gan ställs. En nackdel kan ses i att informanten känner osäkerhet kring att 

inte ha sett frågorna och därmed är tvekande inför att ställa upp i intervjun.  

Att använda intervju som metod gav mig möjlighet att, med hjälp av följdfrå-

gor, kunna få en djupare insikt i förskollärarens svar. Att veta sanningshalten 

i deras svar är omöjligt, men då deltagandet är anonymt så utgår jag naturligt-

vis ifrån att de talade sanning för att ge mig så mycket verklig information 

som möjligt. Enkätundersökning hade varit en metod att använda, dock för-

svinner möjligheten till samtalets gång med följdfrågor och förklaringar av 

upplevelser och erfarenheter.  

Intervjufrågorna har gett mig svar, jag upptäckte efter första intervjun att en 

del frågor flöt ihop och blev besvarade per automatik. Genom mina försök att 

gör intervjuerna till samtal så blev effekten sådan och jag såg ändå att mina 

frågor besvarades, en del var för sig och en del ihop, vilket var det viktigaste. 
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6.3 Slutsatser 

I mitt arbete lyfter jag flera olika delar i förskolans verksamhet som jag har 

en förhoppning om att andra kan se som inspirerande till sina arbeten, men 

även till verksamma förskollärare att ha som diskussionsunderlag när det 

kommer till barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare anser sig ha 

verktyg att möta barnen i verksamheten. Många barn i Sverige vistas många 

timmar i veckan i förskolans verksamhet och för att barnen ska få de bästa 

förutsättningar och möjligheter till att ha en lyckad dag, krävs kompetenta 

förskollärare runt barnen.  

Det hade varit intressant att få se en mer djupgående studie i detta ämne, till 

exempel hur förskollärare anser att de hade kunnat få en bredare kompetens i 

mötet med barn i behov av särskilt stöd, samt att göra en studie som har fo-

kusgruppintervju som metod. Om utfallet skulle blivit annorlunda med en så-

dan metod kan jag endast spekulera i men jag har en nyfikenhet på ett sådant 

resultat. En undersökning som hade varit intressant att se resultat på är hur, 

mer specifikt, en kartläggning går till. Att det hade varit fokuset i studien, 

samt få en inblick i hur vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd upp-

lever bemötande och arbetssätt dels mot barnet men även gentemot vårdnads-

havaren själv.  

Genom min studie har jag fått möjlighet att träffa utbildade förskollärare med 

varierat antal år som verksam i förskolan och kunnat, på ett nyfiket sätt, fråga 

och få svar på hur förskollärare tänker kring arbetssätt och bemötande. Jag 

har fått bekräftat det jag sett genom min utbildning, att många barn befinner 

sig i den så kallade gråzonen och att förskollärare möter dessa barn efter 

bästa förmåga med de verktyg de har och genom samverkan med specialpe-

dagog. 

En möjlig slutsats jag har sett i min studie är alla förskollärares fullständiga 

vilja att, för alla barn, kunna ge möjligheter och förutsättningar att utvecklas 

till sociala människor som kan växa och bli en del av samhället vi lever i.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Inbjudan och informationsbrev. 

Hej. Jag heter Sanne Christensen och läser till förskollärare vid Karlstads Uni-

versitet. Jag läser nu termin 6 och jag gör mitt examensarbete, mitt arbete har 

som syfte att undersöka hur förskollärare tänker kring barn i behov av särskilt 

stöd och de arbetssätt som förskollärare använder för att möta barn i behov av 

särskilt stöd i förskolans verksamhet. 

Jag skulle vilja genomföra fokusgruppintervju med 6-8 stycken utbildade för-

skollärare någon gång under vecka 49. Ett tillfälle där fokusgruppintervjun tar 

ca 1,5-2 timmar. Jag är flexibel med dagar och tider, samt plats, för att kunna 

få tillfälle att genomföra min studie, då jag vet att min framförhållning är kort. 

Jag kommer gärna till förskolans lokaler om möjlighet finns, för att göra det 

lättare för Er. Återkom gärna så snart som möjligt för att boka tid och plats.  

Intervjun kommer spelas in och personuppgifterna kommer att behandlas en-

ligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan 

när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte på-

verkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kom-

mer mig till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyg har registrerats i Karlstads Universitets studieregister för att sedan för-

störas.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att lämna klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

Universitet är dpo@kau.se . 

Jag ser fram emot att få komma och träffa Er för att genomföra min studie. 

Mvh Student Sanne Christensen, xxxx-xxxxxx 

xxxxxxx@xxxxxxx 

Handledare vid Karlstads Universitet: Olga Keselman 

xxxxxx@xxxxxx 
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Bilaga 2 

Inbjudan och informationsbrev. 

Hej. Jag heter Sanne Christensen och läser till förskollärare vid Karlstads Uni-

versitet. Jag läser nu termin 6 och jag gör mitt examensarbete, mitt arbete har 

som syfte att undersöka hur förskollärare tänker kring barn i behov av särskilt 

stöd och de arbetssätt som förskollärare använder för att möta barn i behov av 

särskilt stöd i förskolans verksamhet. 

Jag skulle vilja genomföra enskilda intervjuer med 4 stycken utbildade förs-

kollärare någon gång under vecka 49. Ett tillfälle per intervju som tar ca 30-60 

minuter. Jag är flexibel med dagar och tider, samt plats, för att kunna få tillfälle 

att genomföra min studie, då jag vet att min framförhållning är kort. Jag kom-

mer gärna till förskolans lokaler om möjlighet finns, för att göra det lättare för 

Er. Återkom gärna så snart som möjligt för att boka tid och plats.  

Intervjun kommer spelas in och personuppgifterna kommer att behandlas en-

ligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan 

när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte på-

verkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kom-

mer mig till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyg har registrerats i Karlstads Universitets studieregister för att sedan för-

störas.  

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att lämna klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

Universitet är dpo@kau.se . 

Jag ser fram emot att få komma och träffa Er för att genomföra min studie. 

Mvh Student Sanne Christensen, xxxx-xxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxxx 

Handledare vid Karlstads Universitet: Olga Keselman 

xxxxxxx@xxxxxxxx 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien med syfte att undersöka hur förskollärare tänker 

kring barn i behov av särskilt stöd och de arbetssätt som förskollärare använder 

för att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. 

 Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads Universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

………………………………………………… 

Underskrift 

 

…………………………………………………        

………………………………………. 

Namnförtydligande                                                     Ort och datum 

 

Student Sanne Christensen, xxxx-xxxxxx 

Xxxxxxxx@xxxxxxx 

Handledare: Olga Keselman  

xxxxxx@xxxxxxx 
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Bilaga 4 

Vad heter du? Ålder? Hur många år som verksam förskollärare?  

Intervjufrågor 

1. Hur definierar Ni ”barn i behov av särskilt stöd”?  

2. Vilka arbetssätt använder Ni er av i mötet med barn i behov av särskilt 

stöd? 

3. Beskriv de arbetssätt som används för att möta barn i behov av särskilt 

stöd. 

- Vad gör Ni på individnivå? 

- Vad gör Ni på gruppnivå? 

- Vad gör Ni på en generell nivå? 

- På vilka sätt kartlägger Ni barnets lärande?  

- Hur ser Ni på miljöfaktorerna? 

- Hur ser Ni på de sociala faktorerna? 

- Beskriv en möjlig arbetsgång.  

4. Beskriv vilka verktyg som finns att tillgå i kartläggningen och arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd.  

- Vilka är mest/minst effektiva?  

- På vilket sätt utvärderar Ni de insatser/verktyg/arbetssätt som sätts 

in? 

5. Gör ni någon typ av kartläggning/pedagogisk dokumentation för att 

identifiera barn i behov av särskilt stöd? 

- Beskriv eventuella aspekter/kriterier som Ni använder er av i kart-

läggningen som görs för att fastställa barnets behov av särskilt 

stöd och sedan möta dem. Ge gärna några konkreta exempel.  

6. Hur ser Ni på eran kompetens i detta arbete?  

- Hur mycket har Ni fått med er från er utbildning och hur mycket 

har Ni fått lära er på arbetsplatsen/kompetensutveckling/samver-

kan med andra instanser?  

7. Hur ser Ni på inkludering och specialpedagogik i förskolans verksam-

het?  

 


