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Sammanfattning 

I vårt självständiga arbete har vi valt att undersöka hur förskollärare och andra professioner 

i förskolan upplever att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Metoden för 

insamling av data skedde genom kvalitativa intervjuer i båda våra delstudier. Vi har 

intervjuat förskollärare, barnskötare och en specialpedagog till vår studie. I delstudie 1 

arbetar alla pedagoger enbart med barn i behov av särskilt stöd, och i delstudie 2 arbetar 

pedagogerna på avdelningar där barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i 

verksamheten.  

Resultatet från intervjuerna har vi tolkat från ett relationellt och kategoriskt perspektiv, vi 

ser att båda perspektiven förekommer i vår studie. Studiens resultat visar att pedagogerna 

har olika uppfattningar om olika strategier hur de bemöter barn i behov av särskilt stöd. 

Några av strategierna som framkom i studien är struktur, lågaffektivt bemötande, 

tydliggörande pedagogik samt att pedagogerna fångade barnens intressen genom 

kartläggningen som pedagogerna genomför varje hösttermin. Vidare framkom det andra 

framgångsfaktorer som var gynnsamma för barn i behov av särskilt stöd exempelvis arbeta 

individanpassat med barn i behov av särskilt stöd för att främja barnets utveckling och 

lärande. Studien visade på vikten av att pedagogerna samverkar med vårdnadshavare. 

Resultatet visar att pedagogerna i en hög grad anser sig få ett bra stöd i från 

specialpedagogerna som är knutna till förskolorna. Resultatet påvisar också att 

pedagogerna uttryckte att det fanns en del utmaningar med att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd. Utmaningarna kunde vara när nya vikarier kom till verksamheten och inte 

kände till barnens behov. 
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1. Inledning 

Barn i behov av särskilt stöd är ett område som båda känner ett stort engagemang för och 

ser det som ett intressant ämne som vi vill utforska mer. Då vi nu haft tre olika VFU 

tillfällen i förskollärarutbildningen har vi noterat att förskolor arbetar olika. En del 

förskolor har vaga rutiner och det saknas adekvata strategier i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Utifrån våra VFU tillfällen väcktes frågan hur pedagoger arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd, vilket kommer reflekteras kring i denna studie. 

Läroplanen för förskolan lyfter fram att förskolan bör stötta och ge stimulans för barn med 

särskilda behov, men läroplanen tydliggör inte hur förskollärarna bör arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Läroplanen belyser att “förskolan ska uppmärksamma barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (Lpfö 18, s. 6). 

Det gör att det blir en tolkningsfråga. I förskolans läroplan lyfts inte specialpedagogens 

profession fram, vilket medför att det inte finns några riktiga arbetsbeskrivningar för 

specialpedagogens roll i förskolan. 

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” (Lpfö 18, s. 6). Citatet belyser förskolans uppdrag och alla barns olika 

förutsättningar att lyckas i förskolans verksamhet, det innefattar även barn i behov av 

särskilt stöd. I förskolan ska alla barn utvecklas, ges det bästa möjligheter för lärande efter 

sina förutsättningar och i sin takt. Det kan innebära att förskolläraren behöver ha olika 

strategier och arbetssätt för att få en varierad undervisning, för att nå fram till alla barnen 

som är i behov av särskilt stöd. Ett annat viktigt styrdokument är Barnkonventionen vad 

det gäller barn i behov av särskilt stöd. Konventionen innefattar viktiga bestämmelser för 

barn som bor i Sverige. Barnkonventionen omfattar förordningar om mänskliga rättigheter 

som barn har och sedan år 2020, ingår barnkonventionen i svensk lag. Artikel 23 i 

Barnkonventionen framhäver att “Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk 

eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt liv under förhållanden som 

säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva 

deltagande i samhället” (Unicef Sverige, 2009). 

Uppsatsen består av två delstudier. Den ena delstudien består av intervjuer med 

förskollärare och barnskötare samt en specialpedagog, vilka arbetar enbart med barn i 

behov av särskilt stöd, och den andra med förskollärare och en barnskötare på avdelningar 

där barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i verksamheten. Denna studie kan bidra och 

belysa pedagogers kunskaper om vilka arbetssätt som är relevanta för att gynna delaktighet 

för barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet.  
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2. Bakgrund  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd har sett olika ut i den svenska skolan historiskt sett 

fram till idag. Nedan presenteras en kort sammanfattning av den historiska utvecklingen 

innan vi går över till att kortfattat redogöra för begreppen Barn i behov av särskilt stöd 

samt delaktighet och inkludering. 

2.1 Historisk utveckling  

Ända sedan folkskolestadgans tillkomst år 1842 har beslutsfattare hanterat frågor gällande 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd, många grupper av barn fick ej någon skolgång 

utan blev exkluderade från systemet. Barnen blev kategoriserade efter sina olika nivåer av 

funktionsnedsättningar och en del fick ej delta i skolans verksamhet. Anledningen till detta 

var för att kunna hantera den stora mängd av barn, vilka omfattades av rätten till skolgång. 

Hit räknades barn som hade fysiska funktionshinder, inlärningssvårigheter samt barn som 

räknades som ouppfostrade och vanvårdade. Barn i behov av särskilt stöd var i ett tidigt 

skede till bekymmer för skolor, och som regel fick de ej delta i skolans verksamhet. 

Barnen kunde exempelvis bli uppdelade i grupper som resurssvaga, blinda, döva, 

begåvningssvaga eller vara ansedda med att ha ett bekymmersamt uppförande (Lindqvist, 

2013). Nilholm påvisar att barn i behov av särskilt stöd innebar att en uppdelning skedde 

mellan de barn som ansågs avvikande i någon form. Barnen ansågs skapa problem i 

undervisningen och det var skäl till att separera barnen med de avvikande beteenden. 

Särskiljandet och nedvärderingen av barn som då skedde har fått mycket kritik under 

senare tid (Nilholm, 2020, s. 16).  

I Barnstugeutredningen beskrivs hur utvecklingen hos barn sker, samt att det finns en 

relation mellan miljön som barnet vistas i och utvecklingsfaserna som barn inträder i. 

Barnstugeutredningen redogör att beskrivningen och uppdelningen av barns 

utvecklingsfaser är till för att i grova drag visa hur utvecklingen hos barn sker. Den är 

skapad för att ge förklaringar på hur olika framsteg kan beskrivas. Men det finns en 

medvetenhet om att det inte går att säga att faserna är giltiga för alla barn, utan det är 

elementära beskrivningar (SOU 1972:26, s.21,24). 

Barnstugeutredningen presenterade ett nytt sätt att beskriva barnen som hamnade utanför 

den allmänna utvecklingen, som barn med särskilda behov. Intentionen med det nya 

begreppet var att en del barn skulle få företräde in i förskolan. Under 1980-talet utvidgades 

förskolan så att fler förskoleplatser blev tillgängliga, vilket ledde till att företrädesrätten 

inte fick lika stor betydelse. Barnstugeutredningen granskade de specialpedagogiska 

åtgärder som gjorts i grundskolan som hade sin grund i att gruppera barn i skilda klasser, 

exempelvis observationsklass. I skola och förskola skedde under 1980-talet en viktig 

utveckling, då individer med funktionsnedsättningar av varierande former fick ta del i 

samhället och skulle ingå i förskola och skola. Integreringen blev särskilt stor av barn med 

särskilda behov i förskolorna.  I förskolan är de flesta variationer av individer företrädande 

frånsett en del kategorier av barn, exempelvis döva barn, en del barn med 

autismspektrumtillstånd samt barn med betydande utvecklingsstörning (Lutz, 2013, s. 20–

23). Sveriges förskolor kan bli granskade av Skolinspektionen med syfte att hålla en god 

kvalitet. Skolinspektionen (2017) visade i sin rapport att hela två tredjedelar av Sveriges 

förskolor har ett stort behov att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Efter att 

35 förskolor i Sverige hade blivit slumpvis granskade påvisades att många av dessa 

förskolor saknade ett gemensamt arbetssätt och en samsyn hur uppdraget skall tolkas. 



  

3 

 

Skolinspektionens granskning visade att barn i behov av särskilt stöd inte ges det bästa 

förutsättningarna för utveckling och lärande. Det i sin tur visar att barnen i behov av 

särskilt stöd inte får en likvärdig utbildning.  

2.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Edfelt (2021) menar att barn med diagnos har ibland svårigheter när det blir för stora 

sammanhang, som exempelvis sociala samspelet där barn i behov av särskilt stöd kan ha 

svårt att tyda andra barn och vuxna. Barn i behov av särskilt stöd är oftast i behov av en 

hög grad struktur och personal behöver besitta en hög kompetens. Vidare menar författaren 

att det är många som uppfattar att inkluderingsmodellen handlar om att barn i behov av 

särskilt stöd ska delta i samma situationer som alla andra barn. Han betonar i stället att 

pedagoger behöver anpassa efter varje individ så att inkluderingen blir bra för alla barn. 

Annars kan följden bli att barnen känner sig misslyckade och går från situationen med en 

dålig känsla. Vidare behövs en mycket god pedagogisk kompetens att leda barn i behov av 

särskilt stöd. Men det kan lika väl vara andra saker som påverkar såsom lokaler, hur många 

vuxna och vilka vuxna som deltar, eller vilken sorts aktivitet som ska utföras. Barn i behov 

av särskilt stöd kan ha svårt med den fria leken, då den ofta har en låg struktur och inte är 

förutsägbar. Aktiviteterna bör vara genomtänkta och ha en hög struktur. Det kan vara 

gynnsamt att leka lekar som inkluderar en betydande grad av struktur (Edfelt, 2021, s.172–

174). Alla barn har rätt att få vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Det kan betyda att 

förskolan kan behöva anpassa undervisningen efter barnens behov och förutsättningar. 

Skolverket lyfter fram att förskolläraren ska ge barn ledning samt stimulans efter barnens 

förutsättningar. När ledning och stimulans inte är tillräckligt behöver förskolan fortsätta ge 

stöd och vägledning samt att reglera undervisningen efter vad barnet har för behov. När det 

finns behov av särskilt stöd, utformar förskolan en handlingsplan samt gör en pedagogisk 

kartläggning. Det är viktigt att förskolan dokumenterar insatserna och kontinuerligt 

utvärderar det särskilda stödet. Det särskilda stödet kan se olika ut och utformar sig efter 

barnets behov exempelvis kan stödet vara en personalresurs, handledning till pedagoger 

eller minska antal barn i barngruppen (Skolverket. 2022). 

2.3 Delaktighet och inkludering  

I förskolans läroplan 18 framhävs begreppen inkludering och delaktighet. Det är viktiga 

begrepp som genomsyrar verksamheten i förskolan. I studien används därför begreppen 

gemensamt. Citaten visar att det är svåra att skilja från varandra. Förskolläraren ska 

ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga 

möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och utveckla normer 

och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen (Lpfö, 18, s. 12). Vidare 

nämns även att barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön 

och planeringen av utbildningen (Lpfö, 18, s. 16) 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) skapades för att åstadkomma en uppgörelse 

vilken handlar om att barn i behov av särskilt stöd har rätt att få undervisning i gemenskap 

med andra barn i sin omgivning. I Salamancadeklarationen skrivs att många barn erfar 

perceptionssvårigheter i sin utbildning och behöver under vissa faser särskilt pedagogiskt 

stöd i undervisningen. I undervisningen behöver pedagogerna hitta metoder för att på ett 

framgångsrikt sätt frambringa lärande för samtliga barn, inklusive barn med stora 

funktionshinder och funktionsnedsättningar. Det finns en allmän uppfattning om att barn 

som fordrar särskilt pedagogiskt stöd i undervisningen ska inkluderas i den gemensamma 
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undervisningen, som är konstruerad för flertalet barn. Det har lett vidare till uttrycket en 

integrerad förskola/ skola. Pedagogerna ska ha barnet i fokus och på ett framgångsrikt vis 

ge undervisning till alla barn. Salamancadeklarationen avspeglar sig i förskolans 

verksamhet genom att barn i behov av särskilt stöd ges delaktighet och undervisningen är 

anpassad efter barnens individuella behov. 

Sedan år 1994 då Salamancadeklarationen gavs ut (UNESCO, 1994) har inkludering varit 

ett stort och viktigt begrepp internationellt. Detta har medfört att det har uppstått många 

olika tolkningar av begreppet inkludering samt att det kan vara olika mellan länder men 

även i samma land. Det vill säga att det är svårt att bestämma hur inkludering ska ta sig i 

uttryck, samt vad som värderas i begreppet inkludering. Själva inkluderingsbegreppet har 

sina rötter från specialpedagogiken samt från Salamancadeklarationen. Inom 

forskningsfältet inkludering, finns det en mängd olika definitioner av begreppet 

(Magnússon & Sims, 2021). Nilholm (2020) menar att inkludering blev ett betydelsefullt 

begrepp då Salamancadeklarationen gavs ut, det hade tidigare varit centralt att få barn i 

behov av särskilt stöd integrerade i utbildningen. Det betydde att barnen skulle formas efter 

hur utbildningsmiljön var utformad. Det fanns ett påtagligt missnöje, då integreringen av 

barn med varierande svårigheter ej var fördelaktig för dem. Inkluderingsbegreppet gav i 

stället barn i behov av särskilt stöd möjligheten att delta utan att behöva passa in i ett 

färdigt system. Nu skulle skolmiljön i stället anpassas efter barnens olika behov och 

mångfalden i barngruppen skulle tas tillvara (Nilholm, 2020, s. 56). 

Sammanfattningsvis har barn i behov av särskilt stöd fått en mer central plats i förskolan 

idag. Nu är barn i behov av särskilt stöd ofta inkluderade i förskolan och ges samma 

förutsättningar som alla andra barn men det ges individuella anpassningar vid behov. 

Begreppet inkludering har fått en betydande roll i förskolan samt att anpassningar görs 

efter barnets behov. Vår problemformulering kommer därför att utgå ifrån pedagogernas 

olika strategier samt hur barn i behov av särskilt stöd blir delaktiga i förskolans 

verksamhet. Studien fokuserar även på vilka stödinsatser pedagogerna ges samt vilken 

betydelsefull roll specialpedagogen har i förskolan. 
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3. Syfte  

I de två delstudierna är syftet att undersöka hur pedagogerna uttrycker sina tankar och 

reflektioner om deras arbete med barn i behov av särskilt stöd och hur barnen kan ges 

delaktighet i förskolans verksamhet. I syftet ingår även att pedagogerna får uttrycka vilka 

stödinsatser de ges tillgång till på de olika arbetsplatserna. 

Den första studien utförs med pedagoger som enbart arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd och den andra studien genomförs med pedagoger som arbetar på avdelningar där barn 

i behov av särskilt stöd är inkluderade i verksamheten. 

Studierna utgår från dessa frågeställningar: 

-Vilka strategier använder sig pedagogerna av för att främja barnens delaktighet i 

förskolans verksamhet? 

-Hur möjliggör pedagogerna för barnens kommunikation och sociala samspel? 

-Vilka stödinsatser ges pedagogerna, för att kunna ge barn i behov av särskilt stöd de bästa 

förutsättningarna under deras tillvaro på förskolan? 
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4. Forskningsläge 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning både inom Sverige, och två internationella 

artiklar. Urvalet har skett genom sökningar i bibliotekets databas efter avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar samt Google Scholar. Där fanns betydelsefull forskning inom 

området. Forskningen delades in i tre teman, dessa teman är barn i behov av särskilt stöd, 

barns delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet och förskollärarnas kompetens.   

4.1 Barn i behov av särskilt stöd  

Barn i behov av särskilt stöd är ett komplext och stort begrepp samt vilka barn som 

innefattas i detta begrepp. Begrepp har förändrats och justerats över tid från att det hette 

barn med särskilda behov till det som uttrycks idag, barn i behov av särskilt stöd. 

Anledningen till bytet var att inte lägga problemet hos barnet (Lutz, 2006). Författaren 

poängterar att förskolorna i Sverige ser en ökning med barn i behov av särskilt stöd, att det 

är fler grupper med barn i behov av särskilt stöd. Faktorer som kan ha en avgörande roll är 

barngruppernas storlek, bristande resurser och lokaler som inte är ändamålsinriktade detta 

kan bidra till att barn blir i behov av särskilt stöd. Det bidrar till att barnen inte får rätt 

förutsättningar för att lyckas i verksamheten (Palla, 2021). 

I förskolan är miljön en viktig del av verksamheten. Detta gäller speciellt för barn i behov 

av särskilt stöd, då miljön i hög grad kan påverka dem. Sandberg et.al (2010) menar att i 

Sverige är det få förskolor med endast barn i behov av särskilt stöd medan förskolor har 

barn i behov av särskilt stöd inkluderande i barngrupperna. Författarna belyser att 

begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett komplext stort begrepp samt att det är svårt att 

veta vilka kriterier som gör att ett barn är i behov av särskilt stöd. I Sandberg et.al (2010) 

studie framkom det att en hög grad av personalen på förskolorna definierar begreppet barn 

i behov av särskilt stöd som observerbara egenskaper hos barn som frångår egenskaper 

som betraktas som normala i förskolan. I studien framkom att personalen inte ansåg att 

förskolans miljö var ett problem. Det kan tyda på om miljön ska kunna fortsätta vara 

lustfylld, är personalen i ett behov av att få handledning för att kunna utveckla miljön på 

ett positivt sätt. Som en följd av utvecklingen av miljön kan pedagogerna fokusera på att 

göra barnen delaktiga i verksamheten i stället för att hitta enskilda lösningar till barnet 

(Sandberg et.al 2010). 

4.2 Barns delaktighet och inkludering i verksamheten  

Det finns många beskrivningar vad som menas med inkludering. Nilholm och Olsson 

(2022) har fyra olika förklaringar av inkludering vilka är placering, specificerade 

individualiserade, generella individualiserade och gemenskaps definitioner. Den 

vanligaste förklaringen av inkludering är placering då det bara behövs närvaro i 

klassrummet. Placering är den vanligaste graden av inkludering inom forskning, författarna 

menar att inkludering kräver mer än att barnet är närvarande i klassrummet. Den andra 

graden av inkludering är specificerade individualiserade som bygger på den första graden 

av placering men att barn med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. Vid 

varje definition av inkludering blir det hårdare krav på begreppet inkludering. De tre första 

definitionerna av begreppet inkludering bygger på att barnet är i klassrummet. Författarna 

menar att alla barns behov blir tillgodosedda på ett bra sätt i den tredje graden av 

beskrivningen av begreppet inkludering som är generella individualiserade. Alla barn ska 

ha en så bra skolsituation som möjligt. Den sista graden av inkludering gemenskaps 
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definitioner innebär att alla barn ska ha en bra skolsituation samt att skolan ska arbeta för 

att främja en gemenskap för alla barnen och att göra barnen delaktiga i verksamheten. 

Vidare är det viktigt att barnen känner en samhörighet med barngruppen (Nilholm & 

Olsson, 2022).   

En annan författare som också tar upp begreppet inkludering är Lindqvist (2013). Hon 

beskriver att begreppet inkludering bygger på en grund i utbildningssystemet som 

innehåller bland annat rättvisa, att ta del av en gemenskap, samt att tillvarata mångfalden 

som finns hos de som deltar i utbildningen. Inkluderingen gäller inte endast i samband med 

barn i behov av särskilt stöd utan det rör alla barn. Författaren exemplifierar att inkludering 

ses som en outtömlig process med syfte att expandera lärandet samt inkluderingen för 

samtliga barn. Det är den fullkomliga och idealiska synen på begreppet inkludering som 

utbildningen bör försöka uppnå, men med vetskapen om att det aldrig i sin helhet kan bli 

en verklighet fullt ut. 

Förskolor i nordiska länder innehar varierande namn, dock med liknande typiska drag, 

intentioner och innehåll. Det råder en samstämmighet om att vara deltagande i förskolans 

verksamhet, är mest fördelaktigt för att ge barn en gynnsam början i deras liv, i synnerhet 

socialt utsatta barn. Nordiska förskolor har förhållandevis låga avgifter samt en stor 

medverkan av barn i åldrarna från ca ett till sex år. Förskolan arbetar efter begreppet 

Educare, där utbildning och omsorg i en förening ligger till grund för hur man arbetar i 

förskolan (Palla, 2019). Författaren exemplifierar att det kan vara svårt att bejaka barns 

aspekt då det handlar om ämnet specialpedagogik, i synnerhet då det innefattar de yngsta 

barnen med svåra funktionsvariationer. Genom att vara observant och lyhörd underlättar 

det för pedagogerna att få reda på barnens åsikter, också när det gäller de barn som 

upplever svårigheter i olika former samt är i behov av ledning och stöd. För att göra alla 

barn inkluderade i jämlikhets och demokratiärenden i förskolan behöver deras röster få 

höras och bli lyssnade på (Palla, 2019). 

Då vi vill synliggöra internationell forskning har vi valt att använda oss av en studie som 

representerar Indonesien. Det är intressant att se de nordiska och de internationella 

förskolornas arbete med barn i behov av särskilt stöd gällande delaktighet. Då vi vill 

synliggöra om finns liknande arbetssätt i studien från Indonesien samt i vår studie. I en 

studie från Indonesien skriver Fikriyyah och Puji Astuti (2017) att genom att använda sig 

av en inkluderande utbildning ska undervisningen utformas på ett sätt som överensstämmer 

med alla barns olika behov. Förskolan som ingår i studien i Indonesien är tilltänkt för alla 

barn oavsett religion och form av funktionsnedsättning. De framhäver FN:s konvent från 

1989, där det framgår att alla barn ska ha samma befogenhet till undervisning utan 

inskränkning av rättigheter i något utförande. Barnen med funktionsnedsättningar ska få en 

utbildning av god kvalitet i överensstämmelse efter deras behov och potential. Förskolan 

ser mångfald som en tillgång och inget barn ska bli diskriminerad. Undervisningen ska 

anpassas efter varje barn, det kan exempelvis handla om att gruppera barn på ett gynnsamt 

sätt för att främja för den bästa undervisningen för barnen. Det kan också vara relevant att 

göra små arbetsgrupper, justera uppgifter, så att det är anpassade efter barnens olika behov 

och förutsättningar. Författarna framhåller att förskolan brukar den reguljära läroplanen 

som används i skolorna. I nuläget arbetar förskolan med att framställa en egen läroplan för 

barn i behov av särskilt stöd, då den nuvarande läroplanen är i behov av att modifieras, för 

att inkludera alla barn.  
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4.3 Förskollärarnas kompetens 

I förskolans verksamhet finns det idag olika professioner såsom förskollärare, barnskötare 

och resurspedagoger. Alla professioner har olika långa utbildningar samt har olika 

ansvarsuppdrag och olika uppdrag inom verksamheten. I Läroplanen för förskolan framgår 

det att förskolläraren ska ansvara för förskolans pedagogiska arbete och ansvara för 

barnens undervisning (Skolverket, 2018). Gäreskog & Lindqvist (2022) redogör för att alla 

barn har rätt att gå i förskola i Sverige, för att få den bästa förutsättningen till att lärande 

och att utvecklas i sin egen takt. Förskolläraren har ett ansvar att identifiera barn i behov av 

särskilt stöd för att kunna ge dem det stöd som barnen är i behov av. I detta sammanhang 

kan specialpedagogen ha en samverkande roll med förskolläraren. Vidare så betonar 

förskolans styrdokument rektors och förskollärarens ansvar för barn i behov av särskilt 

stöd. Rektorn har även ett ansvar mot förskolläraren att ge det bästa förutsättningarna för 

att förskolläraren ska kunna genomföra sitt uppdrag. Barnskötarna har ett gemensamt 

uppdrag med förskollärarna att kunna genomföra undervisning och lärande. Det betyder att 

barnskötarna behöver vara väl insatta i förskolans läroplan. Palla (2009) understryker att 

specialpedagogen har en central roll i förskolan, hon skriver att de senaste åren har det 

anställts fler specialpedagoger till förskolans verksamhet. Författaren gör gällande att 

specialpedagogen har en viktig del i verksamheten genom att vara en kompetent pedagog 

men också som samtalsstöd både till kollegor och vårdnadshavare. Vidare har 

specialpedagogen ett ansvar för att utveckla förskolans miljö. Specialpedagogen bör även 

sträva efter ett nära samarbete med arbetslaget, genom att bland annat handleda arbetslaget 

om ett enskilt barn eller att ha grupphandledning.  

Det har en stor betydelse vilket förhållningssätt förskolläraren har till barn i behov av 

särskilt stöd, för att barnen ska känna sig inkluderade i verksamheten betonar Palla (2021). 

Hon anser att det inte bara är bemötande som är viktigt utan hur förskolläraren pratar, 

skriver och tänker för att skapa det bästa förutsättningarna för inkludering. Vidare har 

förskollärarens normer, engagemang och motivation en central roll för hur barnen blir 

delaktiga och inkluderade i verksamheten. Något som har blivit ett dilemma i förskolan är 

de stora barngrupperna, personalresurser och hur dessa faktorer påverkar förskollärarens 

arbete i förskolan. Persson och Tallberg Broman (2019) förklarar förskollärarens 

bekymmer med stora barngrupper och få personalresurser till barn i behov av särskilt stöd. 

Detta dilemma kan leda till en psykisk ohälsa och en högre grad sjukfrånvaro hos 

personalen (Persson & Tallberg Broman (2019). 

För att få ett större perspektiv av hur man arbetar i förskolor i andra länder med barn i 

behov av särskilt stöd, har en studie utförd i Bulgarien blivit utvald. Bulgarien är ett land 

som är medlem i EU, landet är drabbat av fattigdom. Studien kan åskådliggöra hur 

situationen för barn i behov av särskilt stöd upplevs där. I Bulgarien finns det stora 

utmaningar gällande barn i behov av särskilt stöd och i hur de ska inkluderas i 

utbildningssystemet. Petrova Trifonova (2022) belyser att miljöer och utbildningen inte i 

högsta grad är anpassade för alla barn. Lärarna behöver också få löpande fortbildning för 

att tillmötesgå barnens behov. Till hinder för inkludering i Bulgariens förskolor finns också 

socioekonomiska samt sociokulturella omständigheter. Det är en lång utvecklingsprocess 

för att sträva efter att komma närmare en modern omsorg och utbildning för barn i behov 

av särskilt stöd. Författaren redogör trots allt att det råder en god kontakt och 

kommunikation mellan barnen och deras lärare. Det finns en stor utmaning för lärare att 

tillmötesgå barnens behov av att vara självständiga och delaktiga i att få vara med och 

påverka i förskolan, kontra den lärarstyrda inlärningen som lärarna arbetar efter. Petrova 
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Trifonova (2022) skriver vidare att lärarnas svårigheter i att möta barn som är i behov av 

särskilt stöd och deras vårdnadshavare blir än mer komplicerat då många vårdnadshavare 

har bristande språkkunskaper i det bulgariska språket. En hög andel av vårdnadshavarna 

har själva en bristfällig skolgång. Många familjer har ej möjlighet att betala kostnaderna 

för förskola och därav blir många barn uteslutna från förskolans verksamhet. Familjer är i 

hög grad beroende av socialt stöd och ges möjlighet till rådgivning som ska leda till de 

bästa förutsättningarna gällande barnens välmående. Det som även är en negativ 

komponent är att lärarna i Bulgarien har dålig chans till fortbildning, det är en bristfällig 

samsyn lärare emellan så deras samarbete blir inte fördelaktigt. Förskollärare som 

tjänstgjort en lång tid i verksamheten visade sig ha den mest optimistiska synen på 

inkludering då det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna med en gedigen 

erfarenhet har en stark självtillit, de värderar den egna insatsen högt. De har en gynnsam 

syn på arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. 

Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag (2015) framhåller att ett inkluderande arbetssätt är 

sammankopplat med goda effekter på utvecklingen och uppförandet hos barn i förskolan, 

det gäller inte enbart barn i behov av särskilt stöd utan samtliga barn. För att barn i 

förskolan ska ges de bästa förutsättningar måste planeringen av verksamheten, samverkan i 

arbetslaget, samt det inkluderande arbetssättet inom förskolan vara av mest fördelaktiga 

kvalitet. På det viset främjas för en gynnsam effekt av barns sociala uppförande samt deras 

fortsatta utbildning. Då barn ska ges det bästa förutsättningar i förskolans verksamhet 

krävs att det finns tillräckligt med hjälp av specialpedagoger, att de får fortbildning och att 

det finns resurser. Det ska också finnas en gynnsam attityd mot inkludering. Personalen 

ska ha möjlighet att diskutera med varandra för att utväxla åsikter och tankar som för 

varandra framåt (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag 2015). 
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5. Teori 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkt och studiens 

centrala begrepp. För att kunna besvara studiens frågeställningar utgår vi ifrån 

pedagogernas tankar och reflektioner om deras strategier för att främja barns delaktighet, 

kommunikation och sociala samspel. Vidare vilka stödinsatser pedagogerna ges i form av 

exempelvis specialpedagog, för att kunna ge barn i behov av särskilt stöd de bästa 

förutsättningarna under deras tillvaro på förskolan. I studien kommer vi utgå från ett 

relationellt och ett kategoriskt perspektiv då vi vill synliggöra hur de båda perspektiven tar 

sig i uttryck i förskolans verksamhet. 

5.1 Två perspektiv inom specialpedagogiken 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av studiens teoretiska utgångspunkt och studiens 

centrala begrepp. Inom specialpedagogik finns det två överordnade teorier, (Helin 

Henriksson, 2020, s. 12–14) redogör för de två teorierna vilka är det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Vad som utgör skiljelinje för teorierna är hur de ser på 

svårigheter. Inom det kategoriska perspektivet ligger tonvikten på att problemen finns hos 

barnen själva, att barnen är med svårigheter. Barnen med bekymren behöver då resurser 

utifrån i form av specialpedagoger. Inom det relationella perspektivet ser man i stället på 

barn i svårigheter. Här ses barnet i relation till miljön som de vistas i, det är i 

sammanslutning med lärandemiljön som problemen uppstår. 

Palla (2021) skriver om det relationella perspektivet som en kontrast till det kategoriska 

perspektivet vilket handlade om att kategorisera sådant man ansåg vara avvikande hos 

personer. Det var ett dåtida sätt att arbeta inom specialpedagogik. Man kategoriserade i 

relation till sådant som ansågs höra till det normala. Vad som ansetts som olikheter hos 

människor har skiftat genom olika tidsperiod. Inom det relationella perspektivet är det som 

händer i samspelet samt relationen mellan alla deltagare i centrum. Inom det relationella 

perspektivet handlar konstruktionen av barnet om att vara i bekymmer snarare än med 

bekymmer. Perspektivet fokuserar på barnets potential relationellt (Palla, 2021, s. 77–78).  

5.1.1Relationellt perspektiv   

Grundtankar inom det relationella perspektivet är att jaget skapas i relationer. Barnet föds i 

förbindelse med andra personer samt att barnet utvecklas i förhållande till omvärlden. 

Relationer uppstår samt förvandlas i möten mellan personer, mellan olika ting, fenomen i 

naturen och andra material (Aspelin & Persson, 2020, s. 18). I det här perspektiv har man 

sin grund i relationer.   

Då pedagoger i förskolan intar ett relationellt förhållningssätt finns en medvetenhet om att 

det är i lärmiljön problematiken existerar, då ett barn visar sig ha svårigheter i förskolan. 

Svårigheterna kan ta sin form i sociala relationer, exempelvis i leken eller i vanliga 

rutinsituationer. Sverige och Norden anses medverka med ett eget förhållningssätt i ämnet 

specialpedagogik. Förhållningssättet lägger tonvikten mot inkludering samt med en 

relationell blick mot barns olika skillnader. Bekymmer framträder i förhållandet mellan 

omgivningen och de personliga egenskaper personen själv innehar i anslutning till miljön 

(Lutz, 2013, s. 8). 
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I det relationella perspektivet är det betoning på kommunikation, interaktion och samspel. 

Det är pedagogens handlingar som står i fokus, samt att se hur interaktionen mellan barn, 

vuxna och miljön är. I det relationella perspektivet ses förändringar i barnets omgivning 

kunna påverka barnets förutsättningar positivt. Det innebär att pedagogen arbetar 

långsiktigt med lösningar och med barnens behov. I detta perspektiv är hela arbetslaget 

engagerade även rektor eller skolledning (Persson, 2019, s.166–167). 

Det relationella perspektivet kan definieras i fyra olika steg. Det första steget är grunden 

till detta perspektiv nämligen pedagogiska möten. Möten mellan två personer till exempel 

pedagog och barn. När mötena sker blir det en ömsesidig process, det som sker mellan 

barnet och pedagogen blir betydelsefullt. Det är viktigt att pedagogen bekräftar barnet och 

identifierar barnet som en individ. Det andra steget är pedagogens tillvägagångssätt. I detta 

steg blir pedagogens relationer viktiga och relationerna kan påverka lärandet. Hur 

pedagogen på ett lustfyllt sätt kan göra barnet mer delaktig, främja barnets lärandeprocess 

och utveckling är ett viktigt steg. I det här steget är det mycket som kan innefattas, det är 

pedagogens arbete med planering av undervisning, dokumentation, utvecklingssamtal och 

andra möten som hör till pedagogens uppdrag. Det är i denna nivå viktigt att pedagogen 

agerar att arbeta meningsskapande med relationerna mellan barn och pedagoger, samt 

mellan barn och barn. Det här steget är bundet till arbetet med barnen vilket inte det tredje 

steget är (Aspelin & Persson, 2020, s. 9–11). Det tredje steget är pedagogisk rörelse, det 

påträffas i alla pedagogiska verksamheter där det arbetas systematiskt för en verksamhet 

där relationer har ett stort värde. Det kan vara det vardagliga arbetet i verksamheten. 

Författarna lyfter fram att i många verksamheter arbetas det i arbetslag, arbetslagsmöten, 

ledningsmöten och även på ledningsnivå. Det vill säga att det arbetas lite olika med denna 

nivå ute i verksamheterna. Den sista nivån är den teoretiska diskurs om utbildning som är 

en konstruktion av olika teoretiska begrepp som hör ihop med barns fostran och 

progression av sina förmågor (Aspelin & Persson, 2020, s. 11–12). 

I det relationella perspektivet ser pedagogen barnen som unika samt att pedagogen ser 

barnets individualitet på ett positivt sätt. Pedagogen har en central och betydelsefull roll 

inom det relationella perspektivet. Det är pedagogens handlingar som har en betydelsefull 

roll hur det ska gå för barnet under utbildningen (Aspelin & Persson, 2020, s. 49). 

5.1.2 Kategoriska perspektivet 

I ett kategoriskt perspektiv ses barnet konstrueras och blir klassificerat med svårigheter. 

Problemen ges frekvent diagnoser samt betraktas i egenskap av avvikelser hos barn. Olika 

sätt att hantera svårigheter inom detta perspektiv innefattar ofta att åtgärder och metoder är 

riktade till den individuella personen. Palla (2021) skriver om det kategoriska perspektivet 

vilket handlar om att kategorisera sådant man ansåg vara avvikande hos personer. Det var 

ett dåtida sätt att arbeta inom specialpedagogik. Man kategoriserade i relation till sådant 

som ansågs höra till det normala. Vad som ansetts som olikheter hos människor har skiftat 

genom olika tidsperioder. Fortfarande finns det i förskolans verksamhet en svårighet att 

lösgöra sig synen på det normala barnet som utvecklas så som det är eftersträvansvärt. 

Palla (2006) redogör för att det kategoriska perspektivet utgår från ett individperspektiv 

som har sina rötter i medicinsk och psykologisk forskning. Vidare i det kategoriska 

perspektivet ses barnet med svårigheter. I det kategoriska perspektivet ses ofta åtgärderna 

kring barnet som kortsiktiga samt att det är åtgärder som sätts in efter det uppvisade 

svårigheterna som barnet visar. Oftast i det här perspektivet är speciallärare, 

specialpedagog eller elevvårdsteamet inkopplat (Palla 2006). Åtgärder som kan ges till 
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barnet kan vara speciella metoder, särskild behandling i form av specialundervisning. 

Oftast blir åtgärden direkt riktad till barnet (Aspelin, 2013, s. 143). 

I det kategoriska perspektivet ses barnet med svårigheter vara i direkt anslutning till barns 

uppvisade problem. Svårigheterna som barn visar är endera medfödda eller knutna till 

individen. Det kan också handla om att svårigheter i barnets hemförhållanden skapar 

bekymren. Då specialpedagogiska åtgärder används är de direkt kopplade till barnet med 

de uppvisade svårigheterna. Specialpedagoger och resurspersonal blir en del i barnets 

utbildning (Persson 1998).  

Begreppet kategoriskt beskriver Rosenqvist (2013) har innebörden absolut, ofrånkomlig 

samt övermäktig. I det kategoriska perspektivet beror problemen som barn uppvisar i 

skolan på egenskaperna som barnet innehar och det kan handla om exempelvis 

begåvningsnivå eller vilka förhållanden barnet lever i. I det kategoriska perspektivet ses 

avvikelse i riktning bort från vad som anses “normalt” det kan ges diagnoser i samverkan 

med medicinska samt psykologiska verktyg. Det som kan bli bortglömt gällande 

perspektivet är pedagogiska ansatser och pedagogisk kompetens. 

Sammanfattningsvis visar både det relationella och det kategoriska perspektivet att det 

finns tydligt med i förskolans verksamhet, det kategoriska i form av särlösningar som 

exempelvis då ett barn är i ett tydligt behov av särskilt stöd och får tillgång till en 

resursperson. Persson (1998) poängterar att det relationella samt kategoriska perspektiven 

inte går att särskilja helt ifrån varandra, de bidrar i stället till att ge en förståelse för 

specialpedagogiska företeelser och verksamheter (Persson 1998). Författaren betonar att 

inkludering kan sammankopplas med det relationella perspektivet, i det relationella 

perspektivet görs specialpedagogiska anpassningar i symbios med den vanliga pedagogiska 

verksamheten. Betoningen ligger i människors relationer, i dialogen med varandra, samt i 

interaktionen. Det som sker då människor möts är det väsentliga inom det relationella 

perspektivet (Lindqvist 2013). 
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6. Metod 

Detta kapitel presenterar den kvalitativa metod som studien utgår ifrån. I denna studie 

kommer kvalitativa intervjuer att användas. Kvalitativa metoder är mer anpassningsbara, 

det ger en möjlighet till anpassning i samspelet mellan den som bedriver studien och 

deltagarna. I en kvalitativ intervju används öppna frågor och de som ingår i studien kan 

svara mer otvunget på frågor, vilket leder till att svar blir mer utförliga och detaljerade 

(Christoffersen & Johannessen, 2020, s.16). I studien kommer standardisering användas 

med intervjufrågor som har öppna svarsalternativ till informanterna. Det innebär att alla 

informanter får samma frågor detta för att det ska bli lättare att systematisera 

informanternas svar. En annan fördel med att använda standardisering är att det inte 

tidsmässigt tar lika lång tid som öppna intervjuer. Efterarbetet med analysen tar inte heller 

lika lång tid och arbetet blir mindre omfattande eftersom forskaren kan ta fråga efter fråga 

att analysera. Det som anses negativt med att använda standardisering är att metoden inte 

är lika flexibel eftersom forskaren använder samma frågor till alla informanter. Det i sin tur 

leder till att forskaren inte kan anpassa frågorna efter informanten (Christoffersen & 

Johannessen, 2020, s.84–85). 

6.1 Metod för datainsamling delstudie 1 och delstudie 2 

I delstudie 1 och i delstudie 2 användes standardisering genom kvalitativa intervjuer. För 

att besvara studiens syfte och forskningsfrågor kommer två delstudier att utföras. I 

delstudie 1 är intervjuerna riktade till pedagoger som enbart arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd. I delstudie 2 utförs intervjuerna på avdelningar där barn i behov av särskilt 

stöd är inkluderade i verksamheten. I båda studierna utfördes fem intervjuer var med 

pedagoger som representerar totalt tre förskolor. Informanterna gav sitt samtycke innan 

intervjuerna och ljudinspelningarna började. Intervjuerna dokumenterades genom 

funktionen ljudinspelningar på mobiltelefonerna. 

I delstudie 1, Susanne skedde intervjuerna individuellt med tre förskollärare, en 

specialpedagog samt en barnskötare. Tre av intervjuerna ägde rum på bibliotekets 

studierum som är en lugn miljö. De andra två informanterna intervjuades per telefon. 

Författarna menar att det är av stor vikt att forskaren väljer en miljö som informanten 

känner sig bekväm och lugn i. Om intervjuer sker på arbetsplatsen finns det en fara att bli 

störda, det medför att både forskaren och informanten inte kan koncentrera sig på 

intervjun. En vanlig dokumenteringsform är att använda sig av ljudinspelning under en 

intervju. Christoffersen och Johannessen skriver att det är svårt att komma ihåg hela 

intervjun och rekommenderar att spela in materialet (Christofferson & Johannessen, 2020, 

s. 89,92). 

I delstudie 2, Elin skedde intervjuerna individuellt med fyra förskollärare och en 

barnskötare. Intervjuerna genomfördes på olika platser i förskolan, som pedagogerna fick 

välja, där det gick att sitta ostört. Trost skriver att det är viktigt med en harmonisk plats att 

utföra intervjuer på, där ska även informanterna känna ett lugn. Platsen för intervjun får 

inte innehålla några störande moment, som exempelvis personer som lyssnar (Trost, 2010, 

s. 65).  
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6.1.1 Urval och avgränsningar      

Inledningen till studien tog sin början då förfrågan via e-post skickades till flera 

informanter om intresse fanns för att delta i en studie som handlar om barn i behov av 

särskilt stöd. Intentionen var att tillgå informanter som arbetar som förskollärare till 

studien, då det blev för få svar utökades förfrågan till fler professioner såsom barnskötare 

och specialpedagog. Datum och tid planerades in för de som responderade att de ville 

delta. Vi kommer att använda oss av Tematisk analys enligt (Braun & Clark, 2006). 

När forskaren ska göra kvalitativa studier väljs oftast informanter ut genom strategiska 

urval. Forskaren behöver fundera vilka målgrupper som forskaren bör kontakta för att få in 

den data som behövs för studien. Det andra steget för forskaren är att fundera över vilka 

personer från den målgruppen forskaren vill ska medverka i studien. I kvalitativa studier 

använder forskaren urvalsstrategier för att ändamålsenligt välja ut sina informanter. När 

forskaren har valt sin urvalsstrategi behöver forskaren rekrytera sina informanter. 

Författarna väljer att använda begreppet att få tillträde till informanter. För att forskaren 

ska få tillträde till informanter kan det vara många faktorer som påverkar. Såsom att 

informanter tackar nej på grund av tidsbrist eller att det är svårt att få tag på informanter. 

För att forskaren ska få tillträde till informanter kan det vara både tidskrävande och 

forskaren behöver ha ett stort tålamod (Christoffersen & Johannessen, 2020, s.54, 57–59). 

Det blev ett bekvämlighetsurval i form av att de deltagande pedagogerna som hade 

möjlighet att avsätta tid från sitt arbete och delta i våra studier. Tiden kan vara starkt 

begränsad för pedagogerna som behövs i verksamheten. Bryman (2018, s.194) beskriver 

att ett bekvämlighetsurval sker då de deltagande i en studie blir bestående av informanter 

som händelsevis finns tillgängliga för forskaren som ska utföra studien.  

Se tabell bakgrundsfaktorer över informanter delstudie 1 och 2. 

6.1.2 Databearbetning delstudie 1 och delstudie 2 

Denna studie utgår från tematisk analysmetod (Braun & Clark, 2006, s. 6). Tematisk 

analys är en 6-stegs process. Det är en analysmetod som har sina fördelar bland annat att 

det är ett flexibelt, oberoende av teori och det är ett användbart forskningsverktyg (se 

Braun & Clark, 2006). Vi presenterar de första fem stegen i och med att det sjätte steget 

utgörs av vår presentation av data samt analys i studien. I analysen kommer informanterna 

benämnas med en bokstav och alla kommer benämnas som pedagoger. 

6.1.3 Databearbetning genom tematisk analys delstudie 1 

Delstudie 1 genomfördes av Susanne och är inriktad till pedagoger som enbart arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd. Informanterna i delstudie 1 är tre förskollärare, en 

barnskötare samt en specialpedagog. Två av förskollärarna och barnskötaren arbetar på en 

resursavdelning med barn i behov av särskilt stöd. Den tredje förskolläraren arbetar enbart 

med barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogen är verksam inom resursteamet och 

handleder pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.  
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Tabell 1. Bakgrundsfaktorer över informanter delstudie 1. 

Pedagog Yrkestitel Antal år i förskolans verksamhet Erfarenhet från annan förskola 

Pedagog 1A Förskollärare 16 Ja 

Pedagog 1B Förskollärare 23 Ja 

Pedagog 1C Specialpedagog 26 Ja 

Pedagog 1D Barnskötare Ca 2–3  Ja 

Pedagog 1E Förskollärare 30 Ja 

  

Nedan presenteras tillvägagångssättet för denna tematiska analys, steg för steg. 

Steg 1:  

Analysen började med att jag bekantade mig med det empiriska materialet, som lyssnades 

igenom två gånger på datorn. Den andra gången började materialet att transkriberas. 

Transkriberingen utfördes fråga efter fråga och informanternas svar noterades. När 

transkriberingen var klar skrevs worddokumenten ut (se Braun & Clark, 2006, s.16). Alla 

fem informanter fick en egen färgkod. 

Steg 2:  

Frågorna sammanställdes, det gjordes genom att ha frågan som en överskrift, sedan 

samlades alla fem informanternas svar under. Därifrån kunde sökande efter koder som hör 

till studiens forskningsfrågor fångas upp (Braun & Clark, 2006, s.18–19). Flera ord 

upprepade sig såsom bildstöd, TAKK, lågaffektivt bemötande, kommunikation, socialt 

samspel, delaktighet samt vårdnadshavare. 

Steg 3: 

I detta steg började granskningen av koder för att ta reda på om några koder kunde bli 

teman. Arbetet började med att alla koder lades ut på ett bord och sökandet efter teman 

börjades. Här blev det fyra huvudteman pedagogernas strategier och arbetsmetoder, 

pedagogernas arbete med kommunikation och samspel, pedagogernas samarbete och det 

sista temat pedagogernas utmaningar. Några koder var inte relevanta, de plockades bort 

och några koder hade samma innebörd och sattes ihop. Flera underteman kunde 



  

16 

 

identifieras som antecknades på ett papper. Vidare så upprepades processen att granska 

teman för att försäkra att inget av värde missades. I detta moment blev det några små 

ändringar och när denna process närmade sig sitt slut fanns fyra huvudteman 

Pedagogernas strategier och arbetsmetoder, Pedagogernas arbete med kommunikation 

och samspel, Pedagogernas samarbete och Pedagogernas utmaningar. (se Braun & Clark, 

2006, s.19–20). 

Steg 4: 

I detta steg söktes materialet igenom en gång till. Vidare så granskades de teman som fanns 

mot forskningsfrågorna till studien. Granskningen medförde att ett huvudtema flyttades 

ihop med ett annat. Detta ledde till att huvudtemat pedagogernas arbete med 

kommunikation och samspel flyttades ihop med pedagogernas strategier och 

arbetsmetoder. Granskningen av teman upprepades ytterligare en gång till innan steg fem 

kunde påbörjas. I detta skede var det tre huvudteman kvar (se Braun & Clark, 2006, s.20–

21). 

Steg 5: 

I detta steg namngavs alla teman som skulle användas i studien. Det blev tre huvudteman 

samt sex underteman. 

Huvudtema: Pedagogernas strategier och arbetsmetoder med underteman kartläggning, 

inkludering/delaktighet, Lågaffektivt bemötande, kommunikation och socialt samspel. 

Huvudtema: Pedagogernas samarbete med underteman vårdnadshavare, specialpedagog 

samt andra professioner. 

Huvudtema: Pedagogernas utmaningar. (se Braun & Clark, 2006, s.19–22).  
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6.1.4 Databearbetning genom tematisk analys delstudie 2 

Delstudie 2 genomfördes av Elin och är inriktad till pedagoger som arbetar på avdelningar 

där barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i verksamheten. Pedagogerna består av fyra 

förskollärare samt en barnskötare.  

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer över informanter delstudie 2.  

Pedagog Yrkestitel Antal år i förskolans verksamhet Erfarenhet från annan förskola 

Pedagog 2A Förskollärare 8 år Ja 

Pedagog 2B Förskollärare 20 år Ja 

Pedagog 2C Förskollärare 25 år Ja 

Pedagog 2D Barnskötare 20 år Ja 

Pedagog 2E Förskollärare 15 år  Ja 

Steg 1. 

Ljudinspelningarna lyssnades noggrant igenom från intervjutillfällena, som sedan 

transkriberades genom att skrivas ner på ett papper, det upprepades med alla fem 

intervjuer. Det resulterade i fem olika pappershögar med svar från informanterna. Sedan 

färgkodades de olika informanternas svar så det gick att avläsa vem som svarat vad. Sedan 

skrevs dokumenten ut och lades ut pappren i rätt ordning efter hur frågorna ställdes vid 

intervjutillfällena (se Braun & Clark, 2006, s.16). 

Steg 2. 

Därefter markerades ord/ koder som återkom flera gånger och ord/ koder som verkade vara 

relevanta för studiens forskningsfrågor, vilka är: Vilka strategier använder sig pedagogerna 

av för att främja barnens delaktighet i förskolans verksamhet? Hur möjliggör pedagogerna 

för barnens kommunikation och sociala samspel? Vilka stödinsatser får pedagogerna, för 

att ge barn i behov av särskilt stöd de bästa förutsättningarna? (se Braun & Clark, 2006, s. 

18–19). 

Koderna som framkom, namngavs: Delaktighet, specialpedagog, brister i samsyn, vikarier, 

pedagogers och vårdnadshavares viktiga relation, fortbildning, kommunikation och socialt 

samspel. 
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Steg 3. Här sorteras koderna upp och här undersöks vilka teman som kan bildas av 

koderna. Fyra teman bildas, brister i verksamheten, gynnsamma effekter i miljön, 

delaktighet för barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogens insatser (se Braun & 

Clark, 2006, s. 19–20). 

Steg 4. Nu blir teman granskade det blir synligt att det går att sammanföra fyra 

huvudteman till två huvudteman, specialpedagogens insatser kan sammanföras till 

huvudtemat gynnsamma effekter i miljön. Likaså kan temat delaktighet för barn i behov av 

särskilt stöd också sammanföras med gynnsamma effekter i miljön. Namnet på ett 

huvudtema ändras från brister i verksamheten till förbättringsområden i verksamheten (se 

Braun & Clark, 2006, s. 20–21). 

Steg 5. Det första temat som studien kommer att behandla är bestående av: 

Förbättringsområden i verksamheten med underteman: Fortbildning, kommunikation och 

socialt samspel, samt personalbortfall. Det andra temat är bestående av Gynnsamma 

effekter i miljön med följande underteman: Specialpedagogerna, kommunikation, 

delaktighet, inkludering och socialt samspel, pedagogers och vårdnadshavares viktiga 

relationer (se Braun & Clark, 2006, s. 19–22). 

6.2 Trovärdighet 

Trost (2010, 133–134) menar att något som kan vara problematiskt i en kvalitativ studie är 

trovärdigheten, det inkluderar även kvalitativa intervjuer. Det är ändå relevant att den som 

utför en studie kan framhäva sin empiri som trovärdig. Den insamlade empirin ska vara 

insamlad på ett vis som är inriktad mot och relevanta i förhållande till syftesfrågorna. 

Christoffersen och Johannessen (2015, 21–22) beskriver validitet som ett begrepp, vilket 

tillämpas då representationer av verkligheten ska framställas. Det kan jämföras med 

definitionen giltighet. Bryman (2018, s. 467) beskriver att begreppet överförbarhet i 

kvalitativa studier vanligen inkluderar forskning av ett mindre antal individer vilka har en 

del gemensamma egenskaper, det som ska studeras görs på djupet inte bredden. Kvalitativa 

studier har fokus på det sammanhang och betydelsen av det som är utvalt att studeras. Våra 

frågeställningar är gjorda på ett sådant sätt att de riktar in sig mot syftet och studiens 

frågor, samt att vi i vår metod ökar trovärdigheten genom de olika stegen som vi använder 

oss av för att tolka vårt material. Informanterna i studien besitter en lång 

arbetslivserfarenhet vilket också ökar på trovärdigheten i studien. Nedan skriver vi även 

om våra etiska ställningstaganden som också ökar på trovärdigheten i vår studie. 

6.3 Etiska ställningstaganden delstudie 1 och delstudie 2 

Etiska ställningstaganden som gjordes var att en blankett för medgivande 

tillhandahölls vid intervjutillfällena, där står det att vi tagit vår utgångspunkt ifrån 

Vetenskapsrådet (2002) och de fyra viktigaste kraven gällande etiska perspektiv 

vilka innefattar: 

Informationskravet: Vi skickade ut informationsbrev om studiens syfte. I 

informationsbrevet framkom tydligt att informanternas deltagande var frivilligt och 

att de fick avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet: I vårt informationsbrev fanns samtyckesblanketten som 

informanterna fick skriva under innan intervjun. 
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Konfidentialitetskravet: Det innebär att vi i studien inte skrev ut förskolornas namn, 

informanterna kommer inte kunna identifieras och ingen utomstående kommer att kunna få 

tillträde till empirin som samlats in. 

Nyttjandekravet: Det innebär att empirin som samlas in enbart kommer att användas i 

studien som genomförs. Vi informerade om vad de olika kraven har för betydelse. I 

enkäten står också att det inte kommer att utgå någon ekonomisk ersättning till deltagarna 

och att de kan när som helst kan avböja sig från att fortsätta intervjun, samt att den är 

frivillig och informanterna kommer ej att kunna identifieras. De fick läsa igenom och 

skriva sina namn, e-post, plats och datum för intervjun samt signera. 
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7. Resultat & analys 

I detta kapitel kommer resultat och analys av delstudie 1 och 2 att redovisas. I studien har 

fem informanter intervjuats vardera. Det för att ge studien en djupare förståelse för 

pedagogernas arbete med barn i behov av särskilt stöd.  

7.1 Resultat och analys delstudie 1  

I delstudie 1 kommer utfallet att presenteras av den tematiska analysen som bestod av 

intervjuer från fem informanter. Alla informanter i studien arbetar enbart med barn i behov 

av särskilt stöd. Tre huvudteman kommer att redogöras tillsammans med ett antal 

underteman som utkristalliserade sig under bearbetningen av materialet. Under 

huvudteman samt underteman kommer ett antal citat att presenteras som sedan tolkas 

utifrån det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. I delstudien skapades 

tre huvudteman utifrån empirin, Pedagogernas strategier och arbetsmetoder, 

Pedagogernas samarbete, Pedagogernas utmaningar. Resultatet kommer att redogöras 

nedan tema för tema. 

7.1.1 Pedagogernas strategier och arbetsmetoder  

Undertema: Kartläggning   

I intervjuerna berättade informanterna att flera arbetar med kartläggning som en 

arbetsmetod, detta för att kartlägga barnens intressen samt att göra barnen delaktiga i 

verksamheten. Kartläggningens upplägg kan variera till utförandet, flera av informanterna 

berättade att just kartläggningen var en viktig del av förskolans verksamhet. 

Kartläggningen över barnens intressen görs i vanliga fall under höstterminen och 

vårdnadshavare görs delaktiga i processen. Varje pedagog väljer hur arbetet ska 

genomföras för att vårdnadshavarna ska bli delaktiga i kartläggningen. I kartläggningen 

framkommer det oftast vilka intressen barnen har eller vad barnen tycker om samt vilka 

individanpassningar som barnet är i behov av. Nedan kommer det redovisas. 

Varje hösttermin gör vi en kartläggning på alla barn, för att vi ska utgå ifrån barnens 

intresse så långt som möjligt i verksamheten (P1A) 

Om det är barn som inte har det verbala språket kan kartläggningen bli svårare att göra. 

Då får vi prova oss fram och försöka läsa av, vad barnet tycker om att göra, men också ta 

hjälp av barnets vårdnadshavare genom att fråga vad barnet tycker om att göra hemma 

(P1E) 

Några av pedagogerna förklarar nedan i citaten hur viktigt det är att hitta barnens intressen 

för att motivera barnen framåt.  

Det är ett måste att miljön är föränderlig, vi utgår efter barnens intressen. Att utgå efter 

barnens intressen är viktigt men också att det inte är för många saker framme så det blir 

röriga miljöer för barnen (P1A) 

Det är viktigt att det är en levande miljö som ändras efter barnens intressen. Men vi tänker 

också på att inte ha för mycket intryck för barnen. Barn i behov av särskilt stöd kan vara 

känsliga för mycket intryck. Det är något som vi tänker på i mitt arbetslag (P1C) 

Att utgå efter barnens intressen är en stor del av mitt arbete. När man ser att det lyser i 

barnens ögon, då vet jag att man har hittat rätt. Den känslan är fantastisk (P1D) 
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Genom att göra en kartläggning blir det oftast lättare att hitta deras intressen, men det kan 

ibland bli en lång process. Barn som inte kan uttrycka sig på ett tydligt sätt kan det bli 

svårt att avläsa vad som intresserar dem. Då brukar vi prova oss fram med olika saker som 

vi tror att barnet tycker om. Ibland får vi en reaktion på att något är mer intressant då 

arbetar vi vidare på det spåret (P1E) 

Samtliga informanter var eniga om att individanpassningar utförs för att stödja barnets 

utveckling och lärande. Individanpassningar kan se olika ut, utifrån vad barnet är i behov 

av och vilka olika förmågor barnet behöver träna lite extra på. Det grundar sig i vilka 

anpassningar som pedagogen väljer att göra. 

Vi arbetar en till en det för att kunna anpassa nivån till barnen. På vår avdelning använder 

vi oss av bland annat positiv förstärkning vi vill att barnen ska försöka göra så mycket 

som möjligt på egen hand. Vi arbetar efter rutiner, samma rutiner varje dag (P1A) 

I kartläggningen som vi gör kan det framkomma om det finns behov för 

individanpassningar. Vi arbetar mycket en till en. Det kan vara ögonkontaktslekar såsom 

tittut eller leka med såpbubblor. Vi utgår alltid från barnets behov och förmågor (P1E) 

Det kategoriska perspektivet blev synligt i pedagogernas arbete då samtliga informanter var 

eniga om att individanpassningar främst genomförs för att stödja barnets utveckling och 

lärande. Aspelin betonar att i det kategoriska perspektivet är det vanligt förekommande att 

speciallösningar utförs och ofta är åtgärderna riktade direkt till barnet (Aspelin, 2013, s. 

143). Det relationella perspektivet blev synligt i citaten ovanför då pedagogerna gör 

kartläggningar för att synliggöra barnens intressen. Författarna menar att i det relationella 

perspektivet ser pedagogerna barnen som aktörer samt att barnets personlighet synliggörs 

(Aspelin & Persson, 2020, s. 49).  

Undertema: Inkludering och delaktighet 

Pedagogernas arbetsmetoder för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans verksamhet kan se olika ut. Pedagogerna gav olika förslag på hur 

arbetet med inkludering och barnens delaktighet kunde se ut. En av pedagogerna 

berättade att barnen går till skogen med en annan avdelning en gång i veckan. En 

annan pedagog berättade om ett givande samarbete mellan två avdelningar under 

måltidssituationerna. Nedan följer tre citat från pedagog 1A, 1B och 1E. 

Varje dag vid måltidssituationen kommer det in några barn från en annan avdelning till 

våra barn som har sina specifika platser. Det har fungerat väldigt bra tycker jag. Det är 

uppskattat av alla (P1A)  

Vi anpassar alla aktiviteter så mycket det går. På det sättet ser vi att alla barnen får bli 

delaktiga på deras egna villkor. Vårt mål är att alla barn ska kunna få möjligheten att få 

vara med på alla aktiviteter. Vi tänker på att dela barngruppen, sen att aktiviteterna ska 

passa barnen (P1B) 

Barn i behov av särskilt stöd har ett behov av att veta vilken plats som är deras. Därav har 

våra barn alltid samma platser. Ett av barnen som har en specifik plats, barnet har sin plats 

i köket. Dit kommer då några barn från en annan avdelning varje lunchsituation och äter 

tillsammans med barnet (P1E) 

En möjlig tolkning till det här tre citaten är att det görs speciallösningar av pedagogerna i 

studien men som det tidigare nämnts så syns det relationella perspektivet i pedagogernas 

handlingar. Då pedagogerna vill göra det bästa för barnen samt att pedagogerna vill att 

barnen ska känna sig delaktiga och inkluderade i verksamheten. Men med speciallösningar 
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kan även citaten tolkas genom ett kategoriskt perspektiv. Aspelin menar att 

speciallösningar är ett vanligt fenomen inom det kategoriska perspektivet (Aspelin, 2013, 

s. 143). 

Undertema: Lågaffektivt bemötande 

En hög grad av informanterna berättade om deras bemötande till barnen och att många 

använde sig av lågaffektivt bemötande. Pedagog 1A betonar att hela arbetslaget använder 

sig av lågaffektivt bemötande. Hen beskriver att det var något som arbetslaget reflekterade 

över på sina avdelningsmöten tidigare, när arbetslaget var nytt. 

Nu när arbetslaget har arbetat in sig, alla vet sin plats och rutiner är det inte något som 

diskuteras. Detta har resulterat att vi använder oss av lågaffektivt bemötande på ett 

naturligt sätt, vilket vi också sett gynnar barngruppen (P1A) 

Vi använder oss av lågaffektivt bemötande på min arbetsplats men det är inte något direkt 

som vi i arbetslaget reflektera kring (P1B) 

Att bemöta barn i behov av särskilt stöd med lugn och harmoni är A och O för mig. Barn i 

behov av särskilt stöd kan ibland behöva ha lite extra tid vid exempelvis av och påklädnad 

och det tycker jag att barnen ska få (P1C) 

Självklart använder vi oss av lågaffektivt bemötande. För oss har det blivit så naturligt att 

använda oss av lågaffektivt bemötande (P1E) 

Citaten ovan kan tolkas genom ett relationellt perspektiv då pedagogerna värnar för att 

relationer mellan barnen och vuxna är en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. Persson (2019) lyfter fram i det relationella perspektivet är pedagogernas handlingar i 

fokus samt att pedagogerna arbetar långsiktigt med lösningar (Persson, 2019, s.167). I 

studien synliggjordes pedagogernas handlingar till barnen. 

Undertema: Kommunikation och socialt samspel  

Samtliga pedagoger berättade att kommunikation med barn i behov av särskilt stöd är en 

central del samt att alla informanter använder sig av alternativa och kompletterande 

kommunikation (AKK) på något sätt.  

Alla barn har rätt att få kunna kommunicera, få uttrycka sig, säga ja eller nej eller få göra 

olika val (P1B) 

Jag använder alltid tecken som stöd till hela barngruppen, inte bara till barn som är i 

behov av det. För mig har det blivit en del av mig. Mitt arbetssätt är att använda tecken 

som stöd (P1C) 

Kommunikation är grunden hur barnen fungerar. Därför är det så viktigt att 

kommunikationen är fungerande mellan mig och barnet (P1E) 

Pedagog 1B menar att kommunikationen sker i samspel med andra barn och vuxna. Vidare 

berättar pedagog 1B att det är betydelsefullt att använda AKK till hela barngruppen. Där 

pedagog 1B arbetar används dagens tecken, schema över dagen, pratkartor, samt tecken 

som stöd under samlingen och undervisningssituationer. De använder sig av en nyckelring 

med individuella schemabilder till barn som har det behovet. 
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Där jag arbetar används alltid bildstöd i de allmänna utrymmena såsom toalett, hall och 

kök. Bildstödet är då uppsatt i miljöerna så att barnen ska få in en rutin att aktivt använda 

bildstödet (P1E) 

Genom att en hög grad av pedagogerna tillämpar sig av AKK och bildstöd till hela gruppen 

så kan det tolkas att pedagogerna tillämpar ett relationellt perspektiv. Lindqvist lyfter fram 

att i det relationella perspektivet ska inte något barn pekas ut, utan anpassningen ska 

genomföras till hela barngruppen Lindqvist (2013). I pedagogernas arbete med 

kommunikation kan det tolkas att det mestadels tillämpas anpassningar till hela 

barngruppen. 

Barn i behov av särskilt stöd behöver få rätt förutsättningar för att samspela. För barn inom 

autismspektrum kan det sociala samspelet vara svårt att förstå sig på. Pedagog 1A hävdar 

att det är betydelsefullt att vuxna är närvarande förebilder, samt att vuxna får vara med och 

visa hur de sociala koderna används. Alla informanter var eniga om att samspel oftast sker 

genom en vuxen som är närvarande i sammanhanget.  

Ibland får vi spela teater eller använda oss av drama för att göra olika situationer mer 

konkreta. Det tycker jag bara är roligt man måste bjuda på sig själv (P1A) 

Vi brukar lekträna och kompisträna då brukar alltid en vuxen vara närvarande (P1B) 

Ofta behöver en vuxen vara med i leken och visa lekreglerna. Därför behöver vi vuxna 

vara aktiva pedagoger. Man kan säga att vi pedagoger blir den förlängda armen (P1C) 

Det är alltid en vuxen som är närvarande när barnen har fri lek eller samspelar med 

varandra (P1D) 

Det som framkom ovan belyser att pedagogerna hade en stor och viktig roll i samspelet 

med barnen samt att det krävdes en hög grad vuxen närvaro. Aspelin och Persson (2020) 

betonar att inom det relationella perspektivet har pedagogen en viktig roll för barnet samt 

att pedagogen intar en betydelsefull roll för barnets utveckling och lärande (Aspelin & 

Persson, 2020, s. 49).  

Sammanfattningsvis kunde resultatet av den tematiska analysen av pedagogernas 

strategier och arbetsmetoder påvisa att det fanns mönster som kunde avläsas. Pedagogerna 

uttryckte att de använde lågaffektivt bemötande i mycket hög grad. Vidare såg alla 

pedagoger kommunikation som en stor och central del för barn i behov av särskilt stöd. Ett 

annat mönster som blev tydligt var det sociala samspelet som skedde genom pedagogerna. 

Pedagogerna var med och vägledde, samt var förebilder för barn i behov av särskilt 

stöd. Det kan tolkas efter ett relationellt perspektiv där relationer och samspel har en 

mycket betydande plats (Persson, 2019, s.167). Det som också blev synligt var att 

pedagogerna gjorde individanpassningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

7.1.2 Pedagogernas samarbete  

Undertema: Vårdnadshavare 

Samtliga pedagoger beskrev att samarbetet och kontakten med vårdnadshavare är en del av 

vardagen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Pedagog 1A berättade att avdelningen 

får information om barnets mående dagligen genom vårdnadshavare. Detta för att kunna 

anpassa dagen efter barnets dagsform. Vidare så berättar pedagog 1A om något barn inte 

sovit så bra, då väljer pedagogerna aktiviteter efter barnets dagsform.  
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Jag upplever att vi som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, har en mycket större 

kontakt med vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd än vårdnadshavare som ej 

har barn i behov av särskilt stöd (P1A) 

Det är viktigt med en tät och ärlig dialog mellan förskolans personal och hemmet. Vi har 

daglig kontakt med vårdnadshavare men också genom utvecklingssamtal, möten med 

vårdnadshavare och om vår förskola bjuder in vårdnadshavare till olika fester. Jag 

försöker alltid att skapa bra relationer mellan barn och vårdnadshavare. Det bidrar till att 

samverkan mellan hemmet och förskolan blir mycket lättare och att det är barnet som ska 

vara i centrum (P1B) 

Det kan också uppstå svårigheter kring kontakten med vårdnadshavare. Det kan 

exempelvis bero på att vårdnadshavare inte pratar det svenska språket, vårdnadshavare 

som har brister att se barnets behov eller att vårdnadshavare upplever att förskolans 

verksamhet inte främjar deras barn. Oftast tycker jag att samverkan kring barnet går bra 

(P1C) 

Utifrån vad pedagogerna har beskrivit under intervjuerna går det att tolka att pedagogerna i 

hög grad använder sig av ett relationellt perspektiv i deras samarbete med vårdnadshavare. 

Det relationella perspektivet bygger på goda relationer och samspel (Persson, 2019, s.166–

167).  

Undertema: Specialpedagog samt andra professioner 

Pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd kan behöva stöttning samt 

vägledning från andra professioner. En hög grad av informanterna får handledning av en 

specialpedagog. Några informanter har gått på olika fortbildningar som specialpedagogen 

har ansvarat för såsom tecken som stöd. Pedagog 1E berättar att stödet kan bli mer riktat 

mot ett specifikt barn som är inskrivet på habiliteringen, stödet kan då vara att syncentralen 

kommer ut till förskolan.  

Vi har inte något samarbete med specialpedagog på vår förskola. Vill vi ha hjälp ifrån den 

professionen så behöver förskolan hyra in en specialpedagog. Vi har handledning, 

stöttning från habiliteringen för de barn som är inskrivna där (P1B) 

Under mina år som förskollärare har jag samarbetat med många professioner bland annat 

specialpedagog, arbetsterapeut, psykolog, syncentralen och habiliteringen. Jag tror att ett 

bra samarbete gynnar barnet. Jag har också upplevt skillnader på hur olika förskolors 

samarbete med habiliteringen och andra professioner kan se ut (P1C) 

Ibland kommer specialpedagog eller någon annan profession till förskolan. Oftast är 

hjälpen mer inriktad mot något specifikt barn som är inskriven hos habiliteringen (P1D) 

Det framkom av informanterna att det görs särlösningar mot specifika barn, det går i linje 

med det kategoriska perspektivet. I det kategoriska perspektivet är särlösningar mot 

specifika barn vanliga handlingar menar Palla (2006). 

Sammanfattningsvis visade resultatet från den tematiska analysen ett mönster, att 

pedagogerna upplevde en betydligt större och tätare kontakt med vårdnadshavare än om 

pedagogerna arbetar med barn som inte är i behov av särskilt stöd. En möjlig tolkning är 

att vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd har ett större behov att prata om barnets 

vardagliga rutiner såsom hur dagsformen ser ut och de basala rutinerna. Även från 

förskolans sida är det ett större behov att ha en tätare kontakt. 
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Resultatet visade att specialpedagogens roll är viktig för pedagogernas arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Fyra av fem pedagoger svarade att de får hjälp av specialpedagoger. 

Den hjälpen kunde exempelvis vara att pedagogerna behöver handledning runt något 

specifikt barn, förskolans miljö eller kontakt med vårdnadshavare. Resultatet visade att alla 

informanter inte fick stöttning av specialpedagog. Det innebär att alla förskolor inte får lika 

förutsättningar. Slutligen synliggjordes en övergripande samsyn bland informanterna i 

resultaten. En möjlig tolkning är att man kan se både det relationella perspektivet med 

samarbetet med vårdnadshavare. Persson (2019) betonar vikten av att ha ett bra samarbete 

och en bra kommunikation mellan pedagogen, barnet och vårdnadshavare, det för att 

samverkan ska bli mer gynnsam (Persson, 2019, s.166–167).  Det kategoriska perspektivet 

blev synligt i pedagogernas stöd från specialpedagogen, då stödet kunde bli mer inriktat 

mot ett specifikt barn. Palla (2006) framhäver att i det kategoriska perspektivet 

förekommer stödet mer specifikt mot ett barn (Palla, 2006). 

7.1.3 Pedagogernas utmaningar  

I intervjuerna berättade informanterna om utmaningar som de kunde uppleva i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd, såsom vikarier, samarbete mellan pedagoger och röriga 

situationer i verksamheten. Samtliga informanter var eniga om att vikarier var en utmaning 

när den ordinarie personalstyrkan var sjuka.  

Det tar tid att lära känna barn i behov av särskilt stöd, det kan bli svårigheter med olika 

vikarier. Ibland har vi bytt så att det kommer en pedagog från en annan avdelning på vår 

förskola och vikarierna får arbeta i en annan barngrupp (P1A) 

På min förskola har vi tidigare haft en vikariepool som var inarbetad på barnen i behov av 

särskilt stöd, men sen en tid tillbaka finns inte vikariepoolen kvar (P1D) 

En annan utmaning som diskuterades var de dagliga rutinerna, såsom förflyttningar, byte 

av aktiviteter och tambursituationen. Pedagog 1C hävdar att röriga situationer inte är bra 

för barn i behov av särskilt stöd. En pedagog berättade att förskolan har arbetat med rutiner 

i tamburen, varje grupp har en tid att tillbringa i hallen för av och påklädning. Samarbetet 

mellan avdelningarna har gjort att tambursituationen är mycket lugnare.  

Pedagogerna ger uttryck för hur viktigt det är med goda relationer till barn i behov av 

särskilt stöd. Det är av stor vikt att det finns vikarier som känner till rutinerna kring barnen. 

Men också att pedagogerna och det olika avdelningarna behöver samarbeta. Det kan tolkas 

från ett relationellt perspektiv då relationer och pedagogiska möten är grundidén för det 

relationella perspektivet. Aspelin & Persson, (2020) menar att möten mellan pedagoger 

och barn bör ske på bådas villkor och förutsättningar. Det som sker mellan pedagogen och 

barnet blir då något viktigt och betydelsefullt (Aspelin & Persson, 2020, s. 11–12). 

Resultatet visar att samtliga pedagoger beskriver utmaningar med att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd. Fyra av fem informanter lyfte fram utmaningar med vikarier när de 

ordinarie pedagogerna är lediga eller sjuka. En möjlig tolkning är att det är svårare och tar 

längre tid att introducera nya vikarier till barn i behov av särskilt stöd. Det på grund av att 

det kan finnas speciella rutiner, hjälpmedel eller att barnen kan vara utmanande. Följden 

blir att de ordinarie pedagogerna känner en osäkerhet när det kommer nya vikarier som inte 

känner barnen. Det blir tydligt att relationer är viktiga för både barn i behov av särskilt stöd 

och för pedagogerna som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Aspelin och Persson 

(2020) poängterar att grunden för det relationella perspektivet är relationer mellan olika 

personer (Aspelin & Persson, 2020, s. 18). 
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7.1.4 Sammanfattning av resultaten från delstudie 1 

Det som blev synligt i resultatet var att pedagogerna som enbart arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd hade liknande åsikter om vilka strategier som var gynnsamma för att främja 

barns delaktighet i förskolans verksamhet. Det som framkom var kartläggning, arbeta efter 

barnens intresse och lågaffektivt bemötande. Det som också framkom var att det gjordes 

individanpassningar samt att alla pedagoger arbetade inkluderande men det förekomma 

speciallösningar. Något annat som också blev synligt var pedagogernas stora engagemang 

kring barnens kommunikation och sociala samspel. Samtliga pedagoger var överens om att 

samspelet oftast sker genom en vuxen. Stödinsatser som pedagogerna fick ta del var i hög 

grad specialpedagog och habiliteringen. 

Utifrån vad resultatet visar utgår pedagogerna i en hög utsträckning från ett relationellt 

perspektiv studien. Pedagogernas arbete har en stark betoning på samspel, interaktion och 

kommunikation. I det relationella perspektivet är det fokus på pedagogens handlingar samt 

att stötta barn som är i behov av stöd (Persson, 2019, s.166–167). Pedagogerna visade ett 

stort engagemang i kartläggningen som görs varje hösttermin för att verksamheten ska 

kunna utgå efter barnens intressen samt att barnen görs delaktiga i sin vardag på förskolan. 

I analysen påvisades att det kategoriska perspektivet förekom i en låg utsträckning. Det 

framkom att pedagogerna gjorde individanpassningar för att främja barnens lärande och 

utveckling samt att det gjordes speciallösningar kring barn i behov av särskilt stöd. 

Speciallösningar och individanpassningar kan ses i det kategoriska perspektivet. Palla 

(2006) lyfter fram att det kategoriska perspektivet utgår från ett individperspektiv samt att 

det även kan vara kortsiktiga lösningar Palla (2006). 

Avslutningsvis kan man i studien som har pedagoger som enbart arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd, komma fram till att det är det relationella perspektivet som pedagogerna 

arbetar efter i hög grad. Även om det kategoriska perspektivet blev synligt i studien med 

speciallösningar samt individanpassningar kring barnen. Resultatet kan tolkas att det är 

svårt att skilja de två perspektiven från varandra. 

7.2 Resultat och analys delstudie 2 

Områden som blir synliga i den tematiska analysen genom intervjuer med fem informanter, 

kommer att handla både om förbättringsområden inom verksamheten samt gynnsamma 

effekter i miljön. Det kommer att tolkas genom att använda det relationella och kategoriska 

perspektivet. 

7.2.1 Förbättringsområden i verksamheten 

Undertema: Fortbildning 

Pedagogerna har olika åsikter gällande specialpedagogik och vilka kunskaper de har 

angående ämnet. De har olika åsikter i fråga om vilka möjligheter till fortbildning de får 

tillgång till. En åsikt var att pedagogerna i förskolan bör arbeta proaktivt och få kunskapen 

inom området specialpedagogik innan behovet uppstår. Nu får pedagogerna stöd då behov 

uppstår. Pedagog 2E, påpekad att det handlar om att pedagoger har olika individuellt 

intresse för ämnet specialpedagogik. Hen menade att det tidigare i förskollärarutbildningen 

inte förekom specialpedagogik i en sådan stor utsträckning som det finns behov av, samt 

att kunskapen är låg inom ämnet. Pedagog 2A anser de ges tillgång till fortbildningen de är 

i behov av. 
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Jag tycker vi får den kompetensutveckling som behövs, våra specialpedagoger hjälper oss 

att ta fram kortare utbildningar, där de lyfter olika frågor exempelvis barns delaktighet 

och inflytande. De gör oss delaktiga i sådana bitar vilket ger oss fortbildning. Vi får 

tillgång till litteratur som berör de här ämnena. Men såklart så finns det mycket mer, men 

ändå för oss som jobbar här så finns information och hjälp att ta del av! (P2A) 

Vi får oftast utbildning då det behövs, om det finns ett behov i förskolan att ge utbildning, 

men det sker aldrig i förebyggande syfte. Jag upplever att det finns brister i kunskaper hos 

personalen i förskolan, det finns en samsyn verbalt om hur man ska arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd, men det behövs förebyggande arbete på marken (P2D) 

Vi hade inte så mycket specialpedagogik i utbildningen och det saknas kunskaper hos 

pedagoger. Det är upp till personalen själva många gånger hur mycket information de vill 

ta till sig angående ämnet specialpedagogik. Jag skulle önska att specialpedagogen kunde 

organisera föreläsningar i ämnet specialpedagogik och att arbetslaget skulle få ökade 

kunskaper, exempelvis då det gäller att arbeta med TAKK i förskolan (P2E) 

Då pedagog 2D och pedagog 2E berättade att de upplevde att det fanns brister i hur mycket 

kunskap de gavs tillgång till inom specialpedagogik, bildades uppfattningen om att samsyn 

delvis saknas, eftersom en pedagog uttryckte att det fanns i tillräcklig mängd. En förklaring 

på detta kan vara att pedagogerna arbetar på olika avdelningar och att de kanske inte alltid 

är insatta i hur andra pedagoger arbetar. I analysen framgår att ett relationellt perspektiv 

inte blir fullt ut synligt gällande pedagogernas olika uppfattningar, det relationella 

perspektivet handlar i stor utsträckning om vad som främjar barn i behov av särskilt stöd på 

ett gynnsamt vis och då är arbetslagets samsyn en stor del. Perspektivet ska enligt Persson 

(2019, s.166) lyfta fram hela arbetslagets insats. 

Undertema: Kommunikation och socialt samspel 

Tecken som stöd är något som förskolan arbetar med. Det fanns en åsikt om att det handlar 

mycket om hur pedagogernas eget intresse och engagemang styr över i vilken utsträckning 

TAKK blir använt i förskolan. 

Personligen arbetar jag mycket med TAKK, men det är godtyckligt i verksamheten hur 

det används. Det handlar om den individuella pedagogens intresse för det. Pedagogerna 

behöver få en större förståelse om varför de ska arbeta med TAKK. Att det handlar om att 

stödja barnens språk. Det sätts upp bilder och tecken som stöd på väggarna men de 

samtalar inte om det med barnen (P2E)  

TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är ett hjälpmedel för 

att stödja kommunikationen hos barn och när det används i hela barngruppen sker ej något 

utpekande. Detta sätt att stödja för kommunikation blir ett verktyg som används relationellt 

i hela barngruppen. Men citatet ovan visade att det inte användes av alla pedagoger i lika 

stor grad.  

Undertema: Personalbortfall 

Problem som uppstår vid personalbortfall är det flera av pedagogerna som diskuterar och 

flera av dem påtalar den negativa effekt pandemin orsakade för barn i behov av särskilt 

stöd. Barnen i behov av särskilt stöd är extra beroende av rutiner, trygghet och kontinuitet 

med personerna som arbetar på förskolan. De kunde inte ges de bästa förutsättningar till 

lärande under den svåra tiden. Det fanns också en frustration över att en del barn inte får 

den hjälp och stöd som det är i behov av, exempelvis med språkstöd. Det handlar om att 

det finns för få vikarier som kan undervisa den övriga barngruppen, då kan ej pedagogen 
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får den tid tillsammans med barnet som är i behov av språkstödet. Nedan följer två citat 

från pedagog 2C och pedagog 2E. 

Barn i behov av särskilt stöd blir alltid extra lidande av personalbortfall, exempelvis 

orsakade Covid att flera pedagoger inte kunde vara närvarande i förskolan. Rutiner kunde 

inte alltid följas, det blev en osäkerhet för de barn som behöver trygghet, rutiner och 

samma personal. Vid personalbrist syns det tydligt på barn som är i behov av särskilt stöd, 

de blir bortglömda och får inte sina behov tillgodosedda i den utsträckning de borde få 

det. Många i personalen var sjuka och vikarier som exempelvis pensionärer kunde inte 

komma och arbeta under den långa perioden då Covid härjade (P2C) 

Ett problem som bland annat uppstår när personal är frånvarande är att inte finns 

möjlighet att arbeta med språkstöd för de barn som är i behov av det. Även fast 

extraresurs finns hjälper inte det, då det inte finns tillräckligt med vikarier som kan arbeta 

med den övriga barngruppen (P2E) 

I citaten ovan gavs en något frustrerad bild av hur situationen för barn i behov av särskilt 

stöd såg ut. Barnen i behov av särskilt stöd kom i kläm då problem som exempelvis Covid 

orsakade kedjeeffekter av bekymmer i förskolan, med personalbortfall och bristande 

rutiner. Pedagogerna gjorde sitt bästa för att göra situationen så bra som möjligt men de 

kände sig uppgivna då de inte själva kunde påverka dessa problem. Det relationella 

perspektivet kunde ej fullt ut ses genomsyra hela verksamheten, då dessa bekymmer blev 

framträdande. För här sågs i stället miljön orsaka problemen för barnen i behov av särskilt 

stöd. Författaren skriver att barnets möjligheter står i förhållande till den omgivande miljön 

som barnet vistas i (Lindqvist 2013). Det relationella perspektivet kunde ej fullständigt ses 

framgå trots att goda intentioner och relationer fanns.   

7.2.2 Gynnsamma effekter i miljön 

Undertema: Specialpedagogerna 

Något som framgick i studien var att samtliga informanter belyste det genuina stöd de 

erhölls från de två specialpedagoger som var kopplade till förskolan genom kommunen. De 

var skyndsamma att återkoppla då pedagogerna vill nå dem, då de var i behov av 

arbetsmaterial exempelvis bilder eller spel med olika bokstavsljud. Specialpedagogerna var 

även behjälpliga vid möten, samt var med och planerade scheman med pedagogerna. 

Förskollärare 2C beskrev stödet från specialpedagogerna som helt suveränt. 

Vi har ett färdigt skyddsnät, vi har kopplade resurspedagoger, två som alltid finns 

tillgängliga för oss att ringa till, vi vet vilka dom är, vi har mött dom i olika sammanhang. 

Jag kan höra av mig och säga, jag behöver bara dryfta den här frågan för jag funderar på 

det här, dom är lättillgängliga. Jätte bra stöd är de! (P2A) 

Även habiliteringen lovordades, några i personalen har varit på plats med barn för att få 

tips, råd och stöd samt blivit informerade om hjälpmedel som provats ut åt/ med barnen. En 

pedagog har tidigare varit på habiliteringen och tränat med ett barn varje vecka. Hon tyckte 

att det fick väldigt bra stöd och hjälp från habiliteringen. Utifrån ett relationellt och 

kategoriskt perspektiv går det att synliggöra att specialpedagogen och habiliteringen 

arbetar på ett relationellt sätt då de främjar för de bästa förutsättningarna för pedagogerna 

och för barnen. Men specialpedagogik kan räknas vara kategoriskt i den formen att det är 

speciallösningar och individanpassningar som stöttar barnen vidare i sin utbildning i 

förskolan. Det är komplext att tolka till bara ett perspektiv då båda perspektiven blir 

framträdande. Persson (2021, s. 169–170) exemplifierar att den logiska följden genom att 
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använda ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv blir att perspektiven 

fungerar parallellt mellan varandra, samt att specialpedagogiska insatser övergår till att bli 

naturliga inslag i verksamheten. 

Undertema: Kommunikation  

Pedagogerna berättade att det var viktigt att arbeta nära barnen, lyssna och se om någon var 

i behov av extra instruktioner. En hög andel av pedagogerna berättade att de använder 

TAKK, bildstöd och lekkartor. Barnen i behov av särskilt stöd ska kunna förmedla sig 

genom bilder, vad de vill ha. Allt ska finnas tillgängligt och gå att nå för barnen så att de 

själva ska kunna uttrycka vad de vill ha för material eller artefakt att arbeta med. 

Jag tycker det är jätteviktigt att föra en kommunikation på barnens nivå, inte prata över 

huvudet på dem. Barn behöver uppleva sig sedda. Jag tycker det är väldigt viktigt att 

arbeta med lågaffektivt bemötande. Vi har en aktivitetstavla för alla barnen, samt bilder 

på borden för barn som behöver det (P2E) 

En metod jag använder mig av heter one- to- one, det handlar om att när det ges tillfälle i 

verksamheten tar jag med ett barn och arbetar med en speciell uppgift som jag tänker ska 

ge barnet ett ökat lärande i något. Exempelvis kan vi sitta tillsammans och öva på 

kamraternas namn genom att spela namn- memory, vi kan också öva barn på att använda 

sig av ögonkontakt (P2D) 

I de båda citaten ovan går det att urskilja att både relationellt och kategoriskt perspektiv 

blev synliga. I det övre finns det relationella perspektivet tydligt med då pedagogen 

reflekterar över att det är viktigt att föra en kommunikation på barnens nivå, samt att bruka 

ett lågaffektivt bemötande gentemot barnen. I det undre citatet då pedagogen diskuterar om 

att arbeta med ett barn i taget går det att se drag i från det kategoriska perspektivet. Men 

som, Persson (1998) framhäver kan inte de relationella och kategoriska perspektiven helt 

skilja sig från varandra, de bildar i stället en helhet. I citaten ovan framgår att båda 

perspektiven är nödvändiga för att främja barns kommunikation. 

Undertema: Delaktighet, inkludering och socialt samspel 

Det framgår att pedagogerna har en samsyn när det gäller delaktighet för barn i behov av 

särskilt stöd. För att stötta barn i behov av särskilt stöd har pedagogerna olika strategier. 

Samtliga pedagoger berättade att det i början av höstterminen sker en kartläggning över vad 

barnen visar intresse för. Något som samtliga pedagoger påvisade är att de tar barnen på 

allvar och försöker få barnens röster hörda i förskolan. 

Jag anser att det är viktigt att diskutera med barnen om deras delaktighet, samt att barnen 

ges möjligheter att få göra val om sin dag, över hur den ska se ut, vi är måna om att se till 

vad barnen intresserar sig för och styra utbildningen mot deras intresse (P2A) 

Då vi pedagoger får syn på vad barnen finner intressant så kan vi styra riktningen mot 

barnens meningsskapande och på så sätt göra barnens lärande mera hållbart. Vi kan 

utforma miljön så den underlättar för barn i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att 

minska antalet intryck och göra miljön mindre rörig för barnen. Man kan behöva skala av 

och utforma aktiviteter och skapa fokus för en aktivitet. Exempelvis så har vi skapat en 

scen på avdelningen där barnen har disco för de har visat stort intresse för musik och dans 

(P2B) 

Något som jag tänker är jätteviktigt är att se till att göra aktiviteter där barnen inte blir 

exkluderade, alla ska ha en möjlighet att vara med! Men det är viktigt att det ska vara 

kvalitet! (P2C) 
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Man vet ju inte egentligen om barnen uppfattar sig själva som inkluderade, men man 

hoppas ju att de känner så. Lika är inte alltid rättvist och alla ska ha möjlighet att göra 

allting, men på olika sätt (P2E) 

Pedagogerna belyste ofta att barnen i behov av särskilt stöd ska ha samma förutsättningar 

som de övriga barnen. Det kunde handla om att ge tydliga instruktioner, göra material mer 

lätt att tillgå eller att ge barnen en väg in i leken, exempelvis ge barnen en uppgift då de 

leker affär med sina kamrater. Det fanns också en tydlighet om varför anpassningar görs för 

en del av barnen. Det blev sällan dispyter med kamraterna om varför ett visst barn får något 

på ett visst sätt, exempelvis ha en leksak i samlingen. Bara pedagogerna förklarar varför, så 

förstår de övriga barnen det.  

Vi pedagoger kan stötta och stärka ett barns position i barngruppen, det handlar om att 

främja barn i behov av särskilt stöds ställning, det handlar om att reflektera med barnen 

om olikheter om att alla inte fungerar lika. Barnen ska få en förståelse för varandra, det är 

en bra tillgång för livet tycker jag! Det är viktigt att hitta vad barn är bra på vilka styrkor 

de har och lyfta det i barngruppen och ge barnet en mer framträdande roll (P2B) 

Det handlar om att stärka barnets status, barnet ska känna sig som en värdefull tillgång 

och delaktig i gruppen. I början av varje termin arbetar vi med värdegrundsarbete, hur 

man är en bra kompis. Exempelvis brukar barnen vilja hjälpa kamrater med att köra 

rullstol eller hälla i mjölken i glaset 

(P2C)                                                                                                                            

Jag ser det som att alla kan vara med oavsett funktionshinder och att det finns inget som 

är konstigt. Vi tycker det är viktigt att prata med barn om olikheter och vad olika barn kan 

vara i behov av. Jag kan däremot uppleva att många vuxna pratar om olikheter lite i 

skymundan, det är som att det är hemligt, lite, hysch, hysch! (P2D) 

Om inte det här barnet lyckas då är det vi som gjort något fel. Då är det något som inte 

stämmer i vår verksamhet. Våra förväntningar på barnet måste vara anpassade efter 

barnet, men de kan mycket mer än man tror, bara man låter dem prova (P2C) 

Citaten ovan belyser det relationella perspektivet vilket handlar om att barnen stöttas och 

ges möjlighet att få delta i allt efter sina egna förutsättningar. Pedagogerna lyfter fram 

vikten av att främja statusen för barnet i behov av särskilt stöd, genom att underlätta lekar 

med kamraterna genom olika lösningar. Pedagog 2D belyser dock att hen upplever att vissa 

vuxna inte riktigt vet hur de ska agera gentemot barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 

poängterade vid flertalet tillfällen att det är verksamheten som ska anpassa sig efter barnen 

och inte tvärtom. De menade att svårigheter aldrig ligger hos barnet utan att det alltid är 

verksamheten som ska ge barn förutsättningar att lyckas. Pedagog 2C berättade att det 

aldrig är barnet som gör fel, det är det som är runt omkring barnet som inte är tillräckligt 

anpassat. Pedagogerna måste lära känna barnen och ta reda på hur de ska anpassa 

förutsättningarna för det individuella barnet. Lindqvist (2013) exemplifierar att det 

relationella perspektivet är tätt sammanlänkat med inkludering. Det centrala i perspektivet 

utgörs i mötet människor emellan, i deras dialoger samt interaktioner. 

Undertema: Pedagogers och vårdnadshavares viktiga relationer 

Det fanns ett positivt förhållningssätt för samtliga pedagoger då vi samtalar om 

vårdnadshavare och hur relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger kommer i uttryck 

på förskolan. Pedagogerna på förskolan framhöll relevansen med att samarbeta med både 

barnen och deras vårdnadshavare och de lyfte fram att det fanns goda relationer till 

vårdnadshavarna och alltid strävas efter det. Pedagogerna berättade också om 
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specialpedagogens arbetsuppgift och att hen kommer ut till förskolan då behov uppstår och 

ser på samspelet och relationerna i barngruppen. Anser specialpedagogen att ett barn är i 

behov av särskilt stöd och behöver extra anpassningar så kontaktas alltid vårdnadshavare. I 

samtal med vårdnadshavare berättar pedagogerna att det är arbetslaget som behöver 

stöttning i hur de ska agera kring barnet. Då framställs en handlingsplan tillsammans med 

vårdnadshavare och specialpedagog som sedan följs upp under terminen. 

Vi kommer oftast till en gemensam samsyn med vårdnadshavare då det handlar om barn i 

behov av särskilt stöd. Det är viktigt att få i gång en dialog, prata vid lämning och 

hämtning. Vid behov kontaktar pedagogerna, specialpedagogen som kommer till 

förskolan och observerar hela barngruppen och ser hur samspelet är där (P2B) 

Det råder ett samförstånd hos pedagogerna om att man aldrig pratar negativt om 

vårdnadshavare och att inte ge dem kritik. Pedagogerna lägger aldrig skulden på 

vårdnadshavare och barn, utan de lägger fokuset på sig själva. Pedagogerna poängterar 

också att de är kompetenta i mötet med vårdnadshavare, de är lyhörda för vårdnadshavares 

bekymmer och tankar. De lyssnar och gör sitt yttersta för att hjälpa och stötta både barn och 

vårdnadshavare. Persson (2019) redogör att då specialpedagogik ses genom ett relationellt 

perspektiv blir det som utspelas mellan olika deltagare i verksamheten grundläggande. 

Barnets förutsättningar påverkas genom alla aktörer i barnets närhet (Persson, 2019, s. 

167). 

7.2.3 Sammanfattning av resultaten från delstudie 2 

Resultaten som framkommer i denna studie visar både det relationella och det kategoriska 

perspektivets betydelse i förskolans verksamhet. Det relationella perspektivet blir tydligt 

framträdande då pedagoger påpekar vikten av att det är verksamheten som ska anpassa sig 

efter barnen i behov av särskilt stöd och inte barnen som ska anpassa sig till verksamheten. 

Pedagogerna visar sig lyhörda inför barnens behov och är angelägna om att skapa 

delaktighet för barn i behov av särskilt stöd genom olika lösningar. Det kategoriska 

perspektivet blir synligt då speciallösningar används exempelvis i arbetet med individuella 

barn. Palla (2006) redogör att individanpassningar används i ett kategoriskt perspektiv.  

Det relationella och det kategoriska perspektivet går inte att helt skilja åt då de tillsammans 

utgör lösningar och ger barnen i behov av särskilt stöd goda förutsättningar till utveckling. 

Ämnen som behandlas under det första huvudtemat, förbättringsområden i verksamheten 

åskådliggör att det råder delade meningar hos pedagogerna gällande hur mycket 

fortbildning de får ta del av i verksamheten. Pedagogerna berättade om sina erfarenheter i 

fråga om personalbortfall och alla är överens om att det skapar problem för barn i behov av 

särskilt stöd. Problem med personalbortfall leder till att den ordinarie verksamheten 

påverkas negativt då rutiner blir ändrade. Kommunikation är ett område som är 

förekommande i båda huvudteman, anledningen är att i det första temat uttrycks en åsikt 

om att kommunikation inte blir fullt ut använd exempelvis genom TAKK och att förståelse 

saknas om varför TAKK är ett viktigt kommunikationshjälpmedel. Det uttrycks också att 

bilder och tecken på väggarna finns, men att det är något som inte blir använt i en hög 

grad. Kommunikation förekommer som tidigare nämnts även i huvudtema 2, vilket 

behandlar gynnsamma effekter i miljön. Här framkom det åsikter om att pedagogerna på 

olika sätt stödjer barnen i behov av särskilt stöd exempelvis genom lekkartor, bilder och att 

flera pedagoger uttrycker att de använder sig av TAKK. Pedagogerna var också lyhörda för 

barnens behov och de såg till att barnen kan förmedla vad de önskar, exempelvis genom att 

placera material lättillgängligt för barnen. En av pedagogerna diskuterar vikten av att 
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använda sig av ett lågaffektivt bemötande gentemot barnen. Pedagogerna upplever sig ha 

ett stort stöd ifrån specialpedagogerna samt habiliteringen, vilket ger pedagogerna i 

förskolan möjlighet att ge barn i behov av särskilt stöd de bästa förutsättningar att 

utvecklas i verksamheten. I pedagogernas kartläggning där de upplyste sig om vad barnens 

intressen riktade sig mot, bidrog till barnens delaktighet och pedagogerna var noga med att 

barnen i behov av särskilt stöd ska känna sig inkluderade i verksamheten. En pedagog 

belyste att alla kan vara med men på olika sätt. Pedagogerna poängterade att de strävar 

efter goda relationer med barnen och deras vårdnadshavare. Det går att avläsa att mycket i 

förskolans verksamhet fungerar väldigt väl för barn i behov av särskilt stöd. Tonvikten 

vilar på att det alltid är verksamheten som ska ge barnen förutsättningar att lyckas. 
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8. Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna uttrycker sina tankar och reflektioner i 

deras arbete med barn i behov av särskilt stöd och hur barnen kan ges delaktighet i 

förskolans verksamhet. Samt vilka stödinsatser pedagogerna har tillgång till i sitt arbete. 

Forskningsfrågorna uppfylldes i studie 1 genom att pedagogerna använde sig av 

strategierna lågaffektivt bemötande, kartläggning och individanpassningar för att främja 

barnens delaktighet. Pedagogerna möjliggjorde för barnens kommunikation och samspel 

genom att använda sig av TAKK samt bildstöd. Forskningsfrågorna uppfylldes i studie 2 

genom att pedagogerna använde sig av strategierna kartläggning, TAKK och bildstöd. 

Individanpassningar användes också i mån av tid. Lågaffektivt bemötande nämndes endast 

av en pedagog, men kunde ses genomsyra verksamheten genom pedagogernas handlingar. 

Stödinsatser som pedagogerna gavs i båda delstudierna, var i form av specialpedagogens 

kompetens samt habiliteringen. De tre forskningsfrågorna länkar i varandra, vi förklarar 

nedan. 

Utifrån informanternas svar kan vi tolka att kommunikation är grunden till både barnens 

delaktighet och sociala samspel. Informanterna berättade att när det använder sig av 

lågaffektivt bemötande främjar det barnens delaktighet. Pedagogernas lugna bemötande 

avspeglar sig på barnen. Pedagogernas kontakt med vårdnadshavare genomsyrar alla tre 

forskningsfrågorna. Utifrån informanternas svar kan vi tolka att kontakten med 

vårdnadshavare främjar barnens delaktighet, kommunikation, sociala samspel samt 

underlättar stödinsatserna som kan ges. Nedan kommer resultatet i de båda delstudierna att 

diskuteras utifrån vårt teorival samt tre efterföljande rubriker som bygger på tre teman som 

synliggjordes under slutanalysen inför diskussionen av de båda delstudierna 

Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet framkom i båda studierna. Genom att förskolorna skapade det 

bästa förutsättningarna för barnen. Pedagogerna strävar alltid efter att skapa goda relationer 

mellan pedagogerna och barnen. Vidare så tog pedagogerna upp vikten av att lära känna 

barnen. För att sedan kunna se barnens intressen och förmågor. Många pedagoger belyser 

att det är viktigt att alla barn ska få vara med efter sina förutsättningar. Alla aktiviteter 

utgår efter barnens behov. Det framkom i Pallas studie (2009) att det relationella 

perspektivet beskrivs ett samspel mellan specialpedagogiken och den övriga verksamheten 

som i linje med studie båda delstudierna. I det relationella perspektivet ligger vikten på 

barn i behov av stöd och inte barn med stöd. Svårigheten ligger inte hos barnet utan det är 

omgivningen eller miljön som har ett behov att anpassas. I Pallas studie framkom att det 

fortfarande finns en dragning åt det kategoriska perspektivet med olika lösningar till barn i 

stället för i det relationella perspektivet som bjuder in till inkludering.  

Kategoriska perspektivet 

I båda studierna blev de kategoriska perspektivet synligt. Det som blev framträdande i 

studierna var att det gjordes olika särlösningar. Exempelvis när ett barn får ett eget 

bildstöd, samt när pedagogen arbetar enskilt med ett barn eller när ett barn blir tilldelad en 

leksak i samlingen för att sitta stilla. Det kategoriska perspektivet vi beskriver kan relateras 

till Lindqvist (2013) studie, hon beskriver att genom ett kategoriskt synsätt uppfattas motiv 

till utmaningarna för barn i behov av särskilt stöd vanligen från exempelvis individuella 

faktorer, antingen medfödda eller av andra individuellt relaterade anledningar. Det kan 
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handla om att barn har en låg intellektuell begåvning, alternativt växer upp i en olämplig 

miljö. När specialpedagogik ses ur ett kategoriskt perspektiv används den med motiv att 

bemästra svårigheter som framkommer i akuta sammanhang, där kortsiktiga metoder 

används. Lindqvist beskriver att barn kategoriseras, samt blir åtskilda efter en uppfattning 

om vad som är det normala barnet. Då perspektiv tas ur ett kategoriskt synsätt används 

insatser som anpassas efter barnet. Det betyder att barnet på ett lämpligt individanpassat 

sätt får stöd från olika professioner som exempelvis, speciallärare, assistenter eller 

resursperson. Ur ett traditionellt sätt att använda ett kategoriskt perspektiv är att i skolor ge 

barn specialundervisning i lektionssalen eller i ett rum avsett för specialundervisning. 

Stöd från specialpedagog 

Något som blev synligt i båda delstudierna var specialpedagogens centrala roll. Ett flertal 

pedagoger uttryckte att det hade ett stort stöd genom specialpedagogens stödinsatser. 

Insatserna kunde bestå av handledning, tillgång till utformat material, samt 

barngruppsobservationer. Specialpedagogen ansvarade för att ta fram kortare 

fortbildningar efter pedagogernas önskemål och verksamhetens behov. Det speglade av sig 

i arbetslaget, då pedagogerna upplevde en trygghet och arbetsbelastningen minskade. 

Något som också blev synligt i det båda delstudierna var att pedagogerna gavs möjlighet i 

hög utsträckning till att erhålla en fördjupad kunskap i form av specialpedagogens 

specifika kunskaper inom specialpedagogik. Ett liknande resultat ses i Pallas studie. Där 

hon skriver om specialpedagogens viktiga uppdrag i förskolans verksamhet. Palla (2009) 

menar att specialpedagogens roll i förskolan har en central roll i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Författaren beskriver att specialpedagogens uppgift i förskolan blir viktig i 

arbetet med arbetslaget som kan få en fördjupad kunskap genom specialpedagogen. Palla 

belyser att det finns ett behov av att specialpedagogen ska arbeta förebyggande innan saker 

blir stora problem. Vidare så skriver författaren att det förebyggande arbetet behöver 

specialpedagogen få uppdrag att genomföra av rektor eller huvudman. 

Kommunikation 

Då det kommer till att arbeta med Bildstöd och Tecken i delstudie 2 råder det inte någon 

riktig samsyn, en del pedagoger arbetar mycket med bilder och tecken och tycker det är en 

viktig del för att stödja barnen i behov av särskilt stöds språk. De pedagoger som är väl 

insatta i användandet av tecken och bilder har själva åsikten att det inte finns ett likartat 

intresse i hela arbetslaget, det leder till att arbetet med bilder och tecken blir godtyckligt 

och brukandet blir efter individuellt intresse. I delstudie 1 framkom det att bildstöd och 

tecken som stöd användes i mycket hög grad hos alla informanter. Det för att göra 

sammanhanget mer begripligt för barn i behov av särskilt stöd. Bildstöd används i form av 

individuella scheman och schemabilder i förskolans rum. Författarna framhäver i det 

relationella perspektivet är det fokus på begreppet kommunikation. Den pedagogiska 

relationen bygger på någon form av kommunikation samt att kommunicera är något man 

gör tillsammans som exempelvis pedagog och barn (Aspelin & Persson, 2020, s. 107–110). 

Gynnsamma arbetsmetoder 

Resultatet från intervjuerna i delstudie 1 framkom det att lågaffektivt bemötande användes 

i en hög grad. Alla informanter använder sig av lågaffektivt bemötande i olika grader. I 

delstudie 2 användes inte begreppet lågaffektivt bemötande i samma utsträckning som i 

delstudie 1. Persson poängterar vikten av goda relationer och ett lugnt bemötande är en 

viktig del i det relationella perspektivet (Aspelin & Persson, 2020, s. 123). 
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Något som blev synligt i båda delstudierna är att pedagogerna arbetar specifikt med ett 

barn i taget, i den mån det finns tid till det. Då får det barnet extra tid med en pedagog och 

ges tillfälle att öva på färdigheter gällande ett visst ämne. Det leder till att barn i behov av 

särskilt stöd får möjlighet att vid ett lugnt tillfälle få pedagogens uppmärksamhet och tid 

för sig själv. Aspelin lyfter fram ur ett kategoriskt perspektiv ses åtgärderna vara mer 

riktade mot det individuella barnet (Aspelin, 2013, s. 143). 

Studien hade fått en djupare trovärdighet om vi hade använt oss av metoden observation. 

Då forskaren kan ta del av vad som sker i verksamheten och kan överföra det till empirin. 

Då en hög grad av studiens informanter har en lång erfarenhet av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd, resulterar det i att trovärdigheten ökar i studien.  

 



  

36 

 

9. Konklusion 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera slutsatser utifrån studiens resultat, 

metodval samt förslag på vidare forskning. 

Resultatet i studien visade att det fanns liknande arbetssätt mellan pedagoger som enbart 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd och pedagoger som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd som är inkluderade i verksamheten. Det som framkom i studien var att det 

fanns goda relationer med vårdnadshavare. Något som blev synligt i hög grad var 

specialpedagogens starka stöd till pedagogerna samt att pedagogerna individanpassar 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd, detta för att främja deras undervisning. Det som 

framkom i studien var att lågaffektivt bemötande, bildstöd och Takk användes i varierande 

grad. 

Det blev även synligt i studien att det relationella och kategoriska perspektivet användes i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det blir en naturlig del av pedagogernas 

arbetssätt för att det dagliga rutinerna ska kunna genomföras så att det gynnar alla barn. 

Det ena perspektivet kan inte utesluta det andra perspektivet fullt ut som det används av 

pedagogerna i verksamheten. Resultatet kan bidra till att alla pedagoger som arbetar inom 

förskolan kan ta del av strategier och gynnsamma arbetsmetoder som studiens pedagoger 

tillämpade. Något som har praktiska konsekvenser för verksamheten är att förskolans 

rektorer kan ta del av studien. För att i sin verksamhet tillhandahålla fortbildning som 

pedagogerna är i behov av. 

Studien hade kunnat utvecklas genom att bredda urvalet av informanter, samt komplettera 

studien med metoden observation. Detta för att lyfta fram hur pedagogerna arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd. Den fortsatta forskningen skulle kunna koncentreras på 

pedagoger som enbart arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att synliggöra 

pedagogernas expertis inom det specialpedagogiska området. Det finns ett behov att delge 

kompetensen pedagogerna besitter till andra pedagoger som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd som är inkluderade i förskolans verksamhet. I studien framkom det att 

specialpedagogen har en betydande profession i förskolans verksamhet. Då det saknas 

arbetsbeskrivningar i Läroplanen för förskolan 2018, ger det oss tankar om vidare 

forskning inom det specialpedagogiska forskningsområdet. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Frågeställningar till pedagogerna 

1. Hur många år har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken profession har du? 

3. Har du arbetat på fler än en förskola? 

4. Om ja. Kan du se skillnader hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd genomförs? 

5. Hur tänker du med begreppet barn i behov av särskilt stöd? 

6. Hur arbetar du med barn i behov av särskilt stöd, inom dessa områden?  

Interaktion, samspel, lek och kommunikation 

7. Hur arbetar avdelningen med barn i behov av särskilt stöd? ge exempel. 

8. Hur blir barn i behov av särskilt stöd inkluderande i förskolans verksamhet? 

9. Hur ser kommunikationen ut med barn i behov av särskilt stöd och deras 

vårdnadshavare? 

10. Vilka strategier tillämpar du för att stödja barnens utveckling? 

11. Tillgodoses det särskilda stödet så långt som möjligt i den ordinarie verksamheten? 

12. Upplever du att det finns utmaningar eller situationer som är mer krävande, kan du ge 

exempel? 

13. Får ni den kompetensutveckling som du anser behövs? Ge exempel på vad det kan 

vara? 

14. Får ni handledning utifrån, exempelvis av specialpedagog eller habiliteringen? Hur kan 

det stödet se ut? 

15. Anser du att något kan förbättras i verksamheten för att främja barn i behov av särskilt 

stöd? 

16. Vad gör ni för att främja barnets position för att medverka aktivt i verksamheten? 

17. Hur tar ni tillvara barnets åsikter vid planering av verksamheter? 

18. Är ni bekanta med begreppet relationell pedagogik? Vad innebär det enligt dig? 
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Bilaga 2 

Till berörd personal 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, kommer att handla om pedagogers förhållningssätt i arbetet med barn med 

särskilda behov. Studien kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. 

Studien utförs av Susanne Helén van Delft och Elin Lagerberg som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. Vi har i vår studie tagit utgångspunkt i från Vetenskapsrådet (2017) 

och de fyra viktigaste kraven gällande etiska perspektiv, vilka innefattar: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, s. 13 & 40). 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. 

Namn: ……………………………………………………………. 

E-post: ……………………………………………………………. 

Ort och 

datum..................................................................................                                                      

      

Underskrift ...................................................................................... 

 

 


