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Sammanfattning 

Vårt syfte har varit att undersöka förskollärarnas bemötande och arbetssätt för och med 

barn i behov av särskilt stöd. Det vi fördjupade oss i var hur förskollärarna ser på 

begreppet barn i behov av särskilt stöd, deras arbetssätt med barn i behov av stöd och 

vilket stöd de får för att kunna bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. 

Vår studie är baserad på kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört fyra intervjuer med fyra 

förskollärare på olika förskolor.  

Det resultat vi har fått fram i vår intervjustudie är att förskollärarna anser att de har barn 

som är i behov av särskilt stöd i sin barngrupp. Att rutiner och tydlighet är viktigt i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd och att förskollärarna har tillgång till stöd genom olika 

resurser. Det saker som påverkar förskollärarnas arbete har varit huruvida man har stöd 

från förskolechef, personaltäthet i arbetslaget, rätt kompetens, en bra sammanhållning och 

samarbete i arbetslaget och antal barn i barngruppen. Det framkommer även att gemensam 

planering av rutiner och arbetsscheman i arbetslaget är otroligt viktig för att kunna bemöta 

alla barn på bästa möjliga sätt. Alla förskollärare i studien tar upp vikten av att inte se 

barnet som ett problem, utan att det är viktigt att istället fokusera på hur de kunde arbeta 

med omgivande miljö för att bemöta alla barns olika behov. 

Vår slutsats efter att ha genomfört denna intervjustudie är att alla barn någon gång under 

sin tid på förskolan kommer att vara i behov av särskilt stöd men att behoven kan se olika 

ut hos varje enskilt barn. Under arbetets gång har vi fått mer insikt i hur man kan arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. Vi har tagit till oss och fördjupat vår kunskap om hur 

man kan tänka kring begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur stödet utifrån ser ut. 

Vi har även fått kännedom om vikten att ta hjälp utifrån när man känner att man inte klarar 

situationen själva på förskolan. 
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1. Inledning och bakgrund  

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet specialpedagogik eftersom det är ständigt aktuellt i vårt 

kommande yrke som förskollärare. Intresset för ämnet fanns redan innan utbildningen 

började. Våra tidigare yrken har omfattat exempelvis arbete med människor med olika 

sorters behov av särskilt stöd. Arbetet har inneburit stöd till allt från barn och ungdomar till 

äldre människor, olika sorters tilläggshandikapp som rörelsenedsättning, 

utvecklingsstörning och psykisk ohälsa. Utifrån tidigare arbetslivserfarenheter och 

verksamhetsförlagd utbildning har vi båda kommit i kontakt med barn som är i behov av 

särskilt stöd men på olika sätt. Det har varit till exempel barn som har ett diagnostiserat 

funktionshinder som autism och hörselnedsättning. Men även barn som är i gråzonen där 

barn är utagerande, väldigt blyga, har samspelssvårigheter och svårigheter med att hantera 

känslor. Eva Björck-Åkesson beskriver att barn som anses vara i gråzonen inte har någon 

identifierad diagnos. Det kan innefatta barn som har svårigheter med samspel och 

konflikter på förskolan (2014, s. 27). I läroplanen för förskolan kan man läsa att 

verksamheten ska anpassas för alla barn i förskolan. De barn som är i behov av extra stöd 

och stimulans ska få det utifrån deras egna behov (2010, s. 5). Men vi själva har upptäckt 

att i verkligheten blir det svårt att uppfylla detta. Det kan vara på grund utav olika 

organisatoriska orsaker exempelvis sådant som förskolechefens stöd och fördelning av 

resurser.  Utifrån våra tidigare erfarenheter på förskola framkommer det att det är brist på 

personal och ibland saknas det rätt kompetens. Det kan sedan leda till att personalens 

förhållningssätt till barnen inte alltid är pedagogisk och professionell som man skulle 

kunna önska. Anette Sandberg och Martina Norling påpekar att det inte finns tillräckligt 

med kompetensutveckling i förskolorna idag. Det framkommer att kompetensutveckling 

för pedagogerna är viktig. Det kan innebära att pedagogerna ska kunna ta del av senaste 

forskningen som finns i ämnet. Att pedagogerna tar del av detta kan vara ett indirekt stöd 

både till barn som är i behov av särskilt stöd men även för hela barngruppen (2014, s. 58). 

Utifrån våra egna erfarenheter har barngruppens storlek och sammansättning betydelse för 

varje barns utveckling och lärande. Det kan påverka barn som är i behov av särskilt stöd 

genom att barnen exempelvis kan få problem i sin vardag på förskolan. Nina Mohss lyfter 

fram att om barngrupperna i förskolan är stora gäller det för pedagogerna att de har en 

tydlig struktur på verksamheten. Annars kan det leda till att barn hamnar utanför och får 

problem i verksamheten och i barnens senare skolgång (2013, s. 35).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares bemötande och arbetssätt samt 

miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Denna studie utgår från följande 

frågeställningar:  

 

 Hur arbetar förskollärare med barn i behov av särskilt stöd?  

 Hur ser förskollärare på begreppet barn i behov av särskilt stöd?  

 Vilket stöd får förskollärare för att kunna bemöta barn i behov av särskilt stöd?  
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1.2 Vad säger styrdokumenten?   

I detta avsnitt kommer vi att nämna läroplanen, skollagen och barnkonventionen. I dessa 

styrdokument finns det riktlinjer och uppdrag på hur förskolan ska utformas när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd.  

 

Enligt skollagen för förskolan § 9 nämns särskilt stöd:  

  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom 

uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska 

förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna 

(Skollagen, 2010:800, § 9).  

 

Ett av förskolans uppdrag utifrån läroplanen när det gäller barn i behov av särskilt stöd är 

att: 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

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

som möjligt (lpfö98, s. 5).  

 

Läroplanen för förskolan anger även arbetslagets riktlinjer. Där arbetslaget ska:  

 

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i 

sin utveckling (lpfö98, s. 11).  

 

Barnkonventionen är ett dokument där det finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för 

barn. Barns rättigheter ska respekteras oavsett vart i världen barnen befinner sig. Det 

uttrycks bland annat i barnkonventionen att:  

 

  



 

7 

 

Alla barn är lika mycket värda och att inget barn får diskrimineras.  

  

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt, anständigt liv 

och hjälp att delta i samhället på lika villkor som andra barn (UNICEF, 

2009).  

1.3 Tre perspektiv på specialpedagogik  

Claes Nilholm förklarar tre grundläggande perspektiv inom specialpedagogik. De tre 

perspektiven är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma 

perspektivet (2007, s. 11).  

 

Det kompensatoriska perspektivet  

Nilholm tar upp att perspektivet har ett ursprung i en medicinsk forskning, där 

diagnostisering hamnar i fokus. Det kompensatoriska perspektivet har en dominerande 

position inom specialpedagogiken. Den huvudsakliga idén inom detta perspektiv är att det 

går ut på att identifiera enskilda barns problem. Det innebär att man försöker hitta orsaken 

till barnssvårigheter. Det kan antingen vara egenskaper eller förmågor hos det enskilda 

barnet. Barns svårigheter anses vara medfödda alternativt knutna till barn som individer. 

Man utformar sedan därefter metoder för att uppväga barns problem (2007, s. 20-25).  

 

Det kritiska perspektivet  

I det kritiska perspektivet är man teorikritiskt inriktad och man uppfattar 

specialpedagogiken som något icke- önskevärt. Det innebär att man vill känna till att alla 

barn i förskolan har olika förutsättningar. Fast man har fokus på vad samhället gör med 

barns olikheter (Nilholm, 2007, s. 21-22). Nilholm lyfter fram att istället för att lägga 

problemet hos barnet lägger man fokus på att förändra omgivningen där barnet befinner sig 

i. Barns olikheter ses som berikande istället för att man ser på barnet som avvikande (2007, 

s. 46). Claes Nilholm anser att utifrån ett kritiskt perspektiv ses barns olikheter som en 

grundläggande information och att det arbetet i förskolans verksamhet måste anpassa sig 

till det. Det synsätt som man ska ha på barns olikheter inom detta perspektiv är att 

olikheterna ska ses som en tillgång och att det är något som begynnas (2006,s.17).  
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Dilemma perspektivet  

Nilholm menar att dilemma perspektivet har formats med hjälp av det kritiska perspektivet 

och att det har betonats av Dyson och Millward. En teori som är i fokus i dilemma 

perspektivet är att aktuella utbildningssystem står inför olika väsentliga dilemman. Det 

finns dilemman som inte går att lösa utan man måste hela tiden ta ställning till den aktuella 

situationen som är (2007, s. 61-62). Claes Nilholm beskriver att dilemman som kan uppstå 

kan exempelvis vara målkonflikter. Det innebär att det inte finns någon rätt lösning på hur 

man ska kunna agera på ett bra sätt (2005, s. 131). Inom detta perspektiv belyser man 

dilemmat med risken att få stöd kontra risk att bli utpekad som speciell eller avvikande 

(Nilholm, 2007, s. 68- 69).  
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2. Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer vi presentera tidigare forskning som är relevant för vårt valda 

ämne. Sökord som vi använde oss av var barn i behov av särskilt stöd, pedagogens 

förhållningssätt, bemötande, förskolemiljö, preschool och special need. Databaser som vi 

använde i första hand var Uppsala universitetsbibliotekets webbsida (www.ub.uu.se) och 

ERIC. Utifrån den forskning som vi hittat presenterar vi under olika rubriker; barn i behov 

av särskilt stöd, pedagogens förhållningssätt, pedagogens arbetssätt och påverkansfaktorer 

med underrubriker.  

2.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd  

 
Sandberg och Norling redovisar att begreppet barn i behov av stöd är relativt, det riktar sig 

inte till en särskild grupp. Tidigare har man använt sig av beskrivningen barn med 

särskilda behov vilket anses som mer utpekande. De menar vidare att begreppet barn i 

behov av särskilt stöd ses som en social konstruktion. Det vill säga att det är den aktuella 

kompetensen, de åsikter och värderingar som pedagogerna har och använder sig av, som 

avgör hur man ser på och arbetar med ämnet. Ytterligare ett skäl är att pedagogerna inte 

bara utgår från barns egenskaper utan också tar i beaktande de inställningar som finns på 

aktuella förskolor. Alla kommuner ska ha styrdokument och en utarbetad policy kring 

verksamhetens arbete med barn i behov av stöd. (2014, s.46- 47). 

 

Enligt Christian Lutz kan kategorin barn i behov av särskilt stöd betraktas ur ett 

vuxenperspektiv. Utgångspunkten är ofta att dessa barn är ett problem. Där vuxna försöker 

hitta svar på problemet samt söka efter rätt lösning eller stöd för just det enskilda barnet. 

Barns beteenden blir granskade av olika yrkesgruppers åsikter. Där det handlar om vad 

som anses som normalt respektive avvikande (2013, s. 24-25). I Christian Lutz avhandling 

kan man läsa att barn med ett funktionshinder av något slag exempelvis rörelsehinder, 

utvecklingsstörning, hörsel eller synskador är en väldigt liten del av alla barn som är i 

behov av särskilt stöd. Det är de barn som har problem som inte går att benämna som utgör 

den största gruppen. Det kan röra sig om lättare former av utvecklingsstörning, motoriska 

problem, koncentrationssvårigheter, språk och talsvårigheter. Känslomässiga aspekter som 

http://www.ub.uu.se/
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utagerande, psykosociala samspelssvårigheter finns även med samt barn som av någon 

anledning far illa (2006, s.23-24). Lutz påpekar även detta, att det finns tre 

problemområden som dominerar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. De tre 

områdena är problem med språk och kommunikation, koncentrationssvårigheter och 

utagerande beteenden (2006, s.99). Även Karin Renblad och Jane Brodin redovisar att barn 

i behov av särskilt stöd kan innefatta barn som har språkliga svårigheter, 

koncentrationssvårigheter alternativt sociala svårigheter, men också barn som behöver stöd 

för ett fysiskt eller medicinskt handikapp (2014, s. 387). Anette Sandberg & Lisbeth 

Ottosson redovisar vidare att det ytterligare finns barn som inte är identifierade att vara i 

behov av särskilt stöd. Men att pedagogerna och barns vårdnadshavare anser att barnen har 

en utvecklingsfördröjning som kräver extra stöd i förskolans verksamhet. Dessa barn kallas 

för barn i gråzonen (2010, s. 742).  

 

Lutz beskriver att i fråga om behov av särskilt stöd kan det även innebära att pedagogerna 

kollar på olika områden omkring barnet. Det kan exempelvis vara hur barnet leker, om 

barnet har några känslomässiga problem, hur barnet visar sina känslor, saker man ser som 

”negativa” eller svagheter är passivitet, aggressioner och barnets samspel med andra barn 

och pedagoger. Rent fysiska aspekter som nedsatt syn, hörsel olika beskrivningar av 

motoriska problem kan också tas upp (2006, s.100).  

2.2 Pedagogens förhållningssätt 

  

Det som kännetecknar specialpedagogik är förhållningssätt. En central aspekt för det 

specialpedagogiska och det pedagogiska arbetet i förskolan är barnsynen. Det uttrycks att 

det är väsentligt för pedagogerna att diskutera tillsammans om barnsynen på det enskilda 

barnet (Mohss, 2013, s. 31).  

 

Renblad & Brodin beskriver att pedagogens bemötande till barnen kan vara betydelsefulla. 

Det själva bemötandet har en effekt av pedagogens kunskap om barns behov och 

pedagogens kunskapssyn. Det lyfts även fram om pedagogens förhållningssätt i förskolans 

läroplan. Det påpekas att pedagogernas förhållningssätt bör utgå ifrån att det finns olika 

sätt att lära ut till barnen, eftersom verksamheten ska anpassas till alla barn inklusive de 

barn som är i behov av särskilt stöd (2014, s. 287- 288). May Britt Drugli anser att det är 
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genom pedagogernas bemötande och reflektion i arbetslaget som man skapar 

förutsättningar för att omgivningen runt barnen ska bli stödjande (2003, s. 6).  

 

Drugli lyfter fram att pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd kan ses som en 

utmaning. Det kan sedan innebära en utmaning på ett mer personligt plan. Där det kan 

handla om känslor och förhållningssätt hos varje enskild pedagog. Pedagogers känslor och 

förhållningssätt kan vara avgörande för hur arbetet sedan utförs i verksamheten. Det 

påpekas även att varje enskild pedagog måste hitta sitt förhållningssätt i arbetet och att 

kunna rätta sig efter varje enskilt barn på förskolan. I dagens förskola är det många barn i 

den dagliga verksamheten är i behov av stöd. Det kan exempelvis handla om barn som har 

mindre bra hemförhållanden. Det kan då innebära att dessa barn är i behov av ett mer 

närmare bemötande i förskolan (2003, s. 11-13). 

 

Britt–Inger Olsson & Kurt Olsson lyfter fram aspekter som kan påverka mötet mellan barn 

och pedagog och att för att mötet ska bli bra. Aspekterna kan vara att pedagogen kan visa 

vem den är som person, ta emot det som barnet visar och att kunna bjuda på sig själv i 

förhållandet till barnet (2007, s. 31). Anette Eriksson anser att pedagogers förhållningssätt 

är av betydelse när det gäller att få barn delaktiga i verksamheten. Det gäller för pedagogen 

att tydliggöra vad det är som ligger bakom barns handlingar och att pedagogerna ska tro på 

de förmågor som barnen bär med sig (2014, s. 217-218). Susanne Serrebo påpekar också 

att det gäller för pedagogen att hitta ett förhållningssätt till varje enskilt barn. Detta leder 

till att barnet kan utveckla en positiv självbild. Det innebär att enskilda barn får känna 

känslan av att jag är bra. För att barn ska kunna stärka en självbild bör pedagogen ha en 

stark tro till varje barns möjligheter och förmågor samt erbjuda utmaningar som är 

anpassade efter det enskilda barnets förutsättningar och behov (2007, s. 232-233). Serrbo 

kopplar till Alice Miller som har lyft fram viktiga kännetecken i fråga om pedagogers 

förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd men också till hela barngruppen. 

Kännetecken som lyfts fram är att respektera barn som en medmänniska, ha respekt för 

barns rättigheter, ha överseende för barns känslor och att pedagogerna kan hämta lärdomar 

från barns beteenden (2007, s. 226).  
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2.3 Pedagogers arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd  

 

Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm har gjort en studie som handlar om den svenska 

förskolan. I denna studie har de kategoriserat fyra faktorer som är av stor betydelse när det 

handlar om pedagogernas arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. De fyra faktorerna 

som tas upp i studien är pedagogernas kompetens, att det finns olika verktyg i 

verksamheten som är användbara när det gäller arbete med barn i behov av särskilt stöd, att 

hitta bra arbetssätt som kan anpassas efter barnens olika behov och att det finns motivation 

hos de enskilda barnen. Det lyfts även fram tre ytterligare faktorer som är mycket viktiga 

när det gäller arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd. Dessa tre faktorer är att placera 

det enskilda barnet i en mindre grupp, att ha förstärkning i barngruppen av exempelvis en 

assistent och man kan även ändra barngruppens storlek på förskolan (2013, s. 103).  

 

Drugli påpekar att det inte alltid finns resurser i förskolan. Detta gör att pedagogernas 

arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd kan påverkas negativt. Det kan leda till att 

pedagogerna känner att arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan vara svårt och 

krävande. Men oavsett vad det finns för förutsättningar och möjligheter i verksamheten, 

bör pedagogerna reflektera och fundera över hur de på bästa sätt kan förhålla sig till det 

enskilda barnet. Det ska inte spela någon roll om det är brist på personal eller hur 

åtgärdsmöjligheterna ser ut, det är ändå av stor vikt att alltid ha det enskilda barnet i fokus. 

Barnen vistas till stor del av sin tid på förskolan och behöver få sina behov tillgodosedda 

av kompetenta pedagoger (2003, s. 13).  

 

För att arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd ska fungera bra för pedagogerna är det 

väsentligt att förskolan har bra rutiner och ett fungerande handledningsstödsystem (Drugli, 

2003, s. 71).  Lillemor Céwe påpekar också att handledningen för pedagogerna kan vara ett 

bra sätt för att få bättre arbetsmetoder när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. En 

handledning kan innebära att arbetslaget diskuterar och hjälps åt att komma på hur man ska 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Arbetslaget på förskolan behöver ha ett 

gemensamt förhållningssätt, rutiner och strukturer kring barn alla barn på förskolan men 

speciellt om barnet av någon anledning behöver särskilt stöd (2007, s. 29).  

 

Serrebo tar upp att hur pedagogerna väljer att arbeta kring olika situationer i verksamheten 

som exempelvis samling och skapande aktiviteter är av stor vikt. Dessa situationer måste 
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bearbetas ordentligt av pedagogerna. Det är viktigt för pedagogerna att de tar hänsyn till 

hela barngruppen. Men också till det enskilda barnets möjlighet att kunna delta. Det är 

även bra om pedagogerna diskuterar i arbetslaget angående det enskilda barnet som är i 

behov av särskilt stöd. Pedagogerna bör titta på huruvida det enskilda barnet får ut något av 

att vara med på exempelvis en skapande aktivitet med andra barn eller om det kan vara så 

att det enskilda barnet får ut mer av att ha en individuell aktivitet just för det tillfället. Det 

är i såfall pedagogens uppgift att planera en aktivitet som utgår ifrån barnets egna behov 

(2007, s. 236-237).  

2.4 Vad påverkar förskollärarens arbete i mötet med barn i behov 
av särskilt stöd? 

2.4.1 Organisatoriska frågor och stöd 

Det yttersta ansvaret för att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver är 

förskolechefen. Det framkommer också att det är förskolechefen som bestämmer hur det 

stöd som barnet får ska utformas i verksamheten (Skollagen, 2010:800 § 9). Enligt 

läroplanen för förskolan har barnen också rätt att få stödet utformat efter sina behov och 

förutsättningar (lpfö98, s.16). 

 

Lutz lyfter fram att när en verksamhet kartläggs tas alla delar av verksamheten upp och 

fungerar som en typ av kvalitetskontroll. Barn i behov av särskilt stöd är en av de saker 

som diskuteras. Personalen gör en bedömning av antalet barn i gruppen som har behov av 

särskilt stöd. De ansökningar som görs för specifika barn måste skrivas under av föräldrar 

och biträdande förskolechef eller rektor innan de skickas iväg. Ansökningarna går iväg till 

samordnare, som sedan arbetar fram förslag om hur resurserna ska fördelas utifrån en 

central pott (2006, s.26). Lutz menar vidare att om ett barn anses ha behov av särskilt stöd 

på något sätt, skrivs ansökan av enskild pedagog ibland efter diskussion med arbetslaget. 

Pedagogerna skriver om barnet har några pågående insatser. Yrkeskategorier som brukar 

finnas med är exempelvis psykolog, pedagogkonsult, logoped och socialtjänst. 

Habiliteringen och BUP
1
 kan även finnas med (2006, s.96-97). 

 

Nina Mohss tar upp att företeelsen specialpedagoger inom förskolans verksamhet är 

relativt ny, och att i skollagen finns inga krav på att kommunerna ska erbjuda detta vilket 
                                                      
1
  BUP är en förkortning av barn- och ungdomspsykiatrin  
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det ju finns när det gäller resten av skoltiden. De specialpedagoger som finns är centralt 

placerade i kommunen, någon diagnos för de barn man söker specialpedagogisk 

handledning ifrån behövs inte. Specialpedagogerna arbetar utifrån handledning där det 

innebär att man handleder ett arbetslag i det som pedagogerna vill ha hjälp och stöd med, 

tillföra ny kunskap och andra sätt att tänka. De gör också observationer ute på förskolorna i 

barngrupperna (2014, s78). 

 

Mohss menar vidare att de organisatoriska påverkansfaktorerna kan ses på fler olika sätt 

men de yttre faktorer som kan tas upp är personaltätheten i arbetslaget, rätt kompetens, 

antalet barn, hur man utformar arbetsscheman och rutiner. Planering gemensamt i 

arbetslaget är viktigt man måste se över vem som gör vad och om det finns vuxna som har 

överblick på barnen i alla utrymmen på förskolan. Övergångar mellan aktiviteter är också 

sådant som bör planeras för dessa just kan ställa till det för många barn(2014, s.82). 

 

Drugli nämner att det är viktigt att barn som är i behov av särskilt stöd får den hjälp som 

behövs. För att förhindra en senare negativ utveckling hos det enskilda barnet är det av 

betydelse att sätta in åtgärder tidigt hos det enskilda barnet (2003, s. 25). Björck- Åkesson 

lyfter fram att alla barn i dagens samhälle har rätt att vistas på förskola, det gäller också 

barn i behov av särskilt stöd. Det påpekas att det enskilda barnet har rätt att få det stöd som 

behövs för att barnet ska kunna klara vardagen på förskolan. Stödet som ges ska anpassas 

till den grupp som barnet befinner sig i samt att stödet ska lämpa sig efter alla barns 

förutsättningar. I skollagen nämns dessa två rättigheter, men trots att det står i skollagen 

begär inte alla kommuner det och det finns inte alltid tillräckligt med resurser (2014,s. 26).  

 

Lutz beskriver att olika utredningar och diagnostiseringar har blivit lite av en antikultur i 

förskolan. Istället vill man ha en helhetssyn på barnet och försöka arbeta med 

verksamhetens utformning så att den ska passa varje enskilt barn. Dessa är viktiga riktlinjer 

angående förskolans barnsyn. Diagnosen ska härmed inte ha inte någon central betydelse. 

Men samtidigt kan benämningen på barns särskilda behov vara av stor vikt när resurser ska 

fördelas till förskolorna på administrativ nivå i respektive stadsdel (2006, s.98). Sandberg 

och Norling förklarar att beroende på vilket stöd som barn i behov av särskilt stöd kan få 

finns det olika faktorer som kan påverka. Det kan vara pedagogers förhållningssätt och hur 

pedagogerna ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd (2014, s. 59).  
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Sandberg och Norling har gjort en studie som tar upp två olika synsätt utifrån 

förskollärares berättelser. Förskollärare beskriver olika sätt att hantera barn i behov av 

särskilt stöd. Pedagogerna kan dela upp ansvaret och tiden för barnet i arbetslaget för att 

barnet är så pass krävande och att barnet har en speciell resurs person som är med barnet 

hela tiden under dagen på förskolan. Det pedagogiska stödet kan ges direkt och indirekt till 

det enskilda barnet men även till hela barngruppen. Direkta stödet kan förklaras som det 

pedagogiska stödet i form av närhet, trygghet och möjlighet till lugn och ro. Det är 

förskollärarnas stöd till barnen i alla vardagliga rutiner på förskolan. Exempelvis 

konflikthantering, att lyssna aktivt på barnen och att kunna ge tydliga och konkreta 

instruktioner. I det direkta stödet ingår det så kallade goda bemötandet som innebär att 

pedagogen vill stärka det goda hos barnet. Barn i behov av särskilt stöd får mer 

uppmärksamhet och tid för att de kräver detta och har behov av det. Pedagogen använder 

sig av punktmarkering, håller sig i närheten av barnet för att kunna vara behjälplig och 

stödja barnet när olika situationer och beteenden uppkommer. Pedagogen kan då hinna 

avstyra och hjälpa barnet när barnet inte riktigt förstår hur hen ska hantera situationen. 

Övergångar är problematiska, att byta från en aktivitet till en annan är svårt för dessa barn 

och kräver stöd av engagerad personal. Det indirekta stödet beskriver Sandberg och 

Norling som stöd från andra barn och den fysiska miljön. Personalen kan i vissa fall 

använda sig av en kamrat som stöd till barnet som behöver lite extra hjälp i leksituationer 

och andra sociala sammanhang. Det barnet får här fungera som en stöttare och blir som en 

förebild för barnet som är i behov av särskilt stöd. Man använder även den fysiska miljön 

mycket speciellt utomhus miljön, skogen och naturen. Här är det större ytor, mindre krav 

på barnet och barnet kan på så vis lättare hantera leksituationerna utomhus. Barnet övar här 

också sig motoriskt (2014 s.51-54). 

 

Mohss tar i sin avhandling upp att många specialpedagoger anser att det är alltför stort 

fokus på specifika ämnen och inlärning av idag i förskolan. Det kan vara att det ska finnas 

matematikhörna, teknikverkstad etc. De menar att om alltför stor fokus läggs på detta 

riskerar saker som att stödja barnen i deras lekar och andra sociala färdigheter glöms bort. 

Dess faktorer är viktiga för barns kommande utveckling och lärande. Många barn behöver 

stöd och hjälp av förskollärare i lekar och samspel (2013, s.31).  
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2.4.2 Arbetslaget 

Mohss skriver att på en förskola är förskollärarna den viktigaste resursen. Deras 

förhållningssätt och hur de ser på barnen utgör grunden för verksamheten. Vissa 

kommuner har som policy att alla i arbetslaget ska kallas pedagoger men det tycker många 

specialpedagoger är fel. Arbetslagen består av personer som har olika utbildningar och det 

ska man inte glömma bort (2013, s.30). Mohss redovisar vidare att det är brist på 

förskollärare med rätt kompetens och rätt utbildning i många områden. I undersökningar 

har det framkommit att bristen är större i stadskommunerna än i landsbygdskommunerna. 

Utbildningsnivån blir härmed av stor vikt i fråga om arbetet kring barn i behov av särskilt 

stöd. Personalens erfarenheter och dess samarbete sinsemellan har också betydelse (2013, 

s.30). Lindqvist och Nilholm betonar även vikten av pedagogens kompetens när det gäller 

att göra arbetet med barn i behov av särskilt stöd framgångsrikt och betydelsefullt (2013, s. 

105-106). 

 

Mohss skriver att förskollärarens roll är mycket viktig när det gäller att upptäcka och 

uppmärksamma när ett barn behöver extra stöd. Det är viktigt för arbetslaget att de kan 

reflektera och fundera tillsammans, se över rutiner och ha kunskapen att se när de behöver 

ha hjälp och vägledning utifrån. Arbetslaget kan då kontakta kommunens specialpedagog 

för handledning och observationer i barngruppen om de är i behov av det. Det är sedan 

förskollärarnas uppgift att i arbetslaget samarbeta och genomföra de åtgärder man kommer 

överens om med specialpedagogen. Förändringar tar tid och man måste hela tiden 

utvärdera och reflektera kring resultaten (2014, s. 85). Sandberg och Norling menar vidare 

att förskollärarna uttrycker att stöd i form av handledning av specialpedagoger är väldigt 

bra för reflektion och diskussion i arbetslaget. För att man kan utforma arbetsmetoder som 

är lämpliga och anpassade till barnet i fråga. Arbetssättet blir härmed mer genomtänkt och 

man upplever att barnets utveckling främjas och går fortare framåt (2014, s.52). Bim 

Riddarsporre beskriver även hon arbetslaget i förskolan som ett rollkompletterande team.  

Var och en har sina styrkor, situationen, erfarenheten och kompetensen får avgöra vem 

som gör vad. Ledningen är viktig för ett välfungerande arbetslag (2010, s. 220-222). 

Arbetet i förskolan kan vara krävande, Christina Wallskog skriver att förskollärare måste 

varje dag möta barn och föräldrar som alla har olika behov, förutsättningar och 

förväntningar. Detta ställer höga krav på förskollärarna som arbetar i förskolan. De måste 

alla ha rätt kompetens, vara flexibla, samarbeta och alltid vara beredda att lösa de problem 

som uppstår i arbetet (2011, s.95). Mohss lyfter fram att de problem som uppstår i 



 

17 

 

verksamheten på förskolan kan tolkas på olika sätt av de personer som ingår i ett arbetslag. 

Det kan bero på tidigare erfarenheter som man har med sig när man börjar arbeta och 

vilken utbildning man har sedan tidigare. På grund av detta är det viktigt att man har 

diskussioner i arbetslaget kring detta. Men det är också viktigt att arbetslaget visar respekt 

för varandra (2014, s. 80).  

 

Lutz skriver att ett arbetslags syn på definitionen barn i behov av särskilt stöd är av stor 

vikt. Det handlar om hur personalen uppfattar antalet barn i behov av stöd och om 

personalen anser att de har få eller många barn som är i behov av särskilt stöd. Genom 

undersökningar har det visats att de arbetslag som inte anser att de har många barn med 

speciella behov hade en mer positiv syn på sitt arbete och samarbetade bra sinsemellan. De 

såg varandra som resurser i verksamheten. De arbetslag som ansåg att antalet barn i behov 

av stöd var många hade en mer negativ syn på samarbete, ledning och trivsel (Lutz, 2013, 

s.84). Lutz menar vidare att personalen i arbetslaget bör ha kompletterande roller gentemot 

varandra. En del av personalen har en mer omsorgsinriktad inriktning och de resterande 

kan vara väldigt bra på att leda barnen i olika aktiviteter i det pedagogiska arbetet. Att se 

varandras olikheter som tillgångar och samarbeta personal emellan gör att man utvecklas 

tillsammans med barnen. Detta ses som en väldig styrka (2013, s.86) 

2.4.3 Miljöns utformning 

Förskolorna i Sverige har varit starkt påverkade av Fröbels tankesätt. Fröbels tankesätt 

handlar om att utgå från att förskolan skulle ses som ett komplement till hemmet. Där 

miljön i förskolan skulle likna barns hemmiljö. Många förskolor är idag byggda efter vissa 

ytnormer, det innebär att de byggs efter hur många barn förskolans lokaler fick rymma. Det 

har gradvis förändrats, för idag finns inte dessa normer kvar och barngrupperna är större 

idag än vad de var förut. Hur miljön utformas i förskolan får pedagogerna ansvara för 

(Mohss, 2014, 81).  

 

Mohss lyfter fram att det som är viktig i arbetet med alla barn på förskolan att pedagogerna 

tänker igenom förskolans inne och ute miljö. Hur den utformas och utnyttjas är av stor vikt 

för barnens lekar, lärande och utveckling (2013, s.31). Mohss menar vidare att en del 

svårigheter som barn uppvisar kan vara relaterade till omgivningen och miljöns 

utformning. Många barn har svårt att anpassa sig i röriga miljöer. Det kan finnas barn som 

i vissa situationer och miljöer inte kommer på något bra att sysselsätta sig med. Medan de i 
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en annan situation kanske beter sig helt annorlunda och är på ett helt annat sätt. Barn som 

inte sitter still i samling, hoppar, snurrar och stör de andra kan exempelvis i en annan 

situation sitta länge stilla för att slå in ett paket under djup koncentration. Detta kan göra 

att pedagogerna ibland anser att barnet har speciella behov grundat på barns beteenden i 

lärarledda aktiviteter som samlingar och projekt. De missar kanske alla de tillfällen, då 

barnet valt själv vad det vill göra. Tillfällen där barnet känner sig tryggt och därmed inte 

visar några tecken på de så kallade problembeteendena (2013, s.17).  

 

Jane Brodin och Peg Lindstrand anser att det finns miljöer på förskolan där alla barn kan 

vara delaktiga. Men att det också finns miljöer på förskolan där det uppstår svårigheter för 

barn i behov av särskilt stöd på olika sätt. I de miljöer på förskolan där det uppstår 

svårigheter gäller det för pedagogerna att försöka anpassa den fysiska miljön så att den blir 

meningsfull för alla barn och gör barnen delaktiga i verksamheten. I förskolans utemiljö 

framkommer det att det finns bra möjligheter för barn i behov av särskilt stöd att utforska 

sin närmiljö utifrån sin egen utvecklingsnivå. Ute är ytorna större och det kan göra att 

barnen känner sig mindre stressade än inne där miljön ibland känns rörig och ljudnivån 

ofta är hög. Utemiljön på förskolan kan ses som en lättare miljö för barn i behov av särskilt 

stöd att vara delaktiga än inomhusmiljön på förskolan (2014, s. 146-147).  

2.4.4 Rummens användning 

Enligt Mohss är det viktigt för pedagogerna att göra miljön i verksamheten så att den 

inbjuder till lek och aktivitet. Man måste sträva efter att bygga upp miljöer på olika sätt 

som lockar till olika sorters aktiviteter. Har man stora ytor kan det vara bra att försöka 

skapa rum i rummen. Det kan vara för att hindra att för mycket barn samlas och springer 

runt utan planer. Barn behöver känna att det finns platser på förskolan där barnen kan få 

landa och vara ifred. Samtidigt bör det finnas rum där det finns möjlighet till vildare lekar, 

spring och bus. Enligt Mohss efterforskningar kan det ibland kännas som att vissa rum inte 

riktigt är förstådda av barnen, man vet inte riktigt vad man ska göra i rummet. 

Specialpedagoger menar att personalen måste göra rummen begripliga så att barnen vet 

vad de ska göra i rummet. En tydlig miljö är bra för barn. Det är bra att observera vad som 

händer i ett rum och titta på vad barnen gör i rummet. Detta kan vara nyttigt för alla 

förskolor. Använder barnen rummen på det sätt pedagogerna har tänkt, upptäcker man att 

så inte är fallet kanske man får fundera igen och planera om. Att planera efter behov, ålder 

och så vidare är av stor vikt (2013, s. 31-32) 
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3. Metod  

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av undersökningsmetod, urval, genomförande, 

bearbetning och etiska överväganden.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Innan undersökningen genomfördes diskuterade vi vilken metod vi ansåg som lämpligast 

för att få ut det vi ville av vår studie. Vi bestämde oss för att vi skulle använda oss utav 

kvalitativa intervjuer. Där vi sitter med personen ansikte mot ansikte och ställer frågor som 

är öppna. Enligt Peter Esaiasson et al. utförs intervju undersökningar genom muntlig 

kommunikation mellan människor, där människor kan träffas på en angiven plats. Dessa 

intervjuer kan kallas för personliga intervjuer (2012, s. 232). Vi valde kvalitativa intervjuer 

för att det blir mer personligt och man får ut mer av frågorna och de svar personerna ger. 

Esaiasson et al. menar att personliga intervjuer anses vara bättre att använda sig av om man 

vill undvika missförstånd och om man vill få omfattande svar på sina intervjufrågor. Det 

finns möjlighet att ställa öppna frågor där personen kan svara med ett mer utförligt utan att 

det finns svarsalternativ. Men också att det finns möjlighet för den som intervjuar att ställa 

många frågor (2012, s. 236).  

3.2 Urval 

Vi har gjort medvetna val när det gäller val av personer och förskolor till vår studie.  Det 

började med att vi diskuterade vilken yrkesgrupp inom förskolan vi skulle intervjua. Det 

som kom upp som förslag var förskolechefer, förskollärare och specialpedagoger. Vi valde 

att koncentrera oss på enbart förskollärare. Det var för att vi själva utbildar oss till 

förskollärare och att det då är deras syn och tolkning av ämnet som är intressant för oss. Vi 

har valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Dels för att det var ett 

rimligt antal, både när det gäller tidsmässigt och storleken av vårt arbete. Men också för att 

vi hade valt att göra kvalitativa intervjuer. Där intervjuerna kan ta längre tid och man kan 

få ut ett innehållsrikt material av intervjuerna som genomförs. Jan Trost nämner att 

kvalitativa intervjuer kan leda till att man får ett rikt innehål efter att intervjuerna är 

genomförda. Där det går att urskilja likheter, skillnader och mönster i intervjuerna (2010, s. 
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25). Vi valde förskolor efter våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar som vi haft 

under vår utbildning och genom andra kontakter. Det innebar att vi hade en god kännedom 

om förskolorna där vi skulle intervjua. Förskollärarna arbetar i två olika kommuner. 

Förskollärarna har blivit lovade anonymitet under intervjutillfället och i vårt arbete. Därför 

har vi benämnt förskollärarna som A, B, C och D i vår intervjustudie.  

 

Förskollärare A 

Hon arbetar på en kommunal förskola och förskolan har ingen speciell inriktning. 

Förskolan arbetar efter teman som de andra förskolorna inom samma kommun. Hon är 

utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare i sex år. Förskolan består av fyra 

avdelningar och hon arbetar på en resursavdelning. Där det finns fjorton barn varav fyra 

resursplatser. På avdelningen finns det fem heltidspersonaler var av två förskollärare, två 

barnskötare och en outbildad timvikarie.  

 

Förskollärare B  

Hon arbetar på en fristående förskola. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och har en 

kristen inriktning. Hon har arbetet som lärare i 27 år och som förskollärare i 4 år. Hon har 

läst en distanskurs i specialpedagogik vilket gör henne till specialpedagog. Men det är 

inget hon arbetar som. Förskola består av en avdelning där det finns 25 barn inskriva i 

blandade åldrar. På avdelningen finns det fyra förskollärare och två barnskötare. 

  

Förskollärare C 

Hon arbetar på en fristående förskola. Förskolan bedriver den största delen av 

verksamheten utomhus, där utevistelse är förskolans inriktning. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetet som förskollärare i åtta år. Förskolan arbetar inte med 

avdelningar utan de arbetar med alla barn i mindre indelade grupper. Det är totalt 53 barn 

inskrivna och det finns nio pedagoger på förskolan. Det finns tre förskollärare och sex 

barnskötare.  

 

Förskollärare D  

Hon arbetar på en kommunal förskola. Förskolan är Reggio Emilia inspirerad. Hon har 

arbetet som förskollärare i åtta år. Förskolan arbetar inte med avdelningar utan de arbetar i 

block. Där det är ett tätt samarbete med resten av förskolan. Hon arbetar på ett block där 
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det finns fjorton barn varav en resursplats. Där arbetar två förskollärare och en 

resurspersonal. Totalt på hela förskolan är det 43 barn och 11 pedagoger.  

3.3 Genomförande 

När vi kontaktade de fyra förskollärarna skedde det på olika sätt. Det var via mail, telefon 

och personligt möte. Vid den första kontakten frågade vi om de ville medverka. Var och en 

av förskollärarna blev informerade om vårt syfte kring det självständiga arbetet. Vi 

nämnde ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Det var för att förskollärarna lättare skulle 

kunna planera och hitta en tid som skulle fungera. Vid den andra kontakten kom vi överens 

om datum, tid och plats för när intervjun skulle ske. När vi hade fått ihop våra 

intervjufrågor (Bilaga 1) bifogade vi dem via mail till förskollärarna. Det var för att 

förskollärarna skulle kunna ha möjlighet att förbereda sig till intervjutillfälle och ge dem 

en bild av vilka frågor vi tänkte ställa.  

 

Vi hade nämnt till förskollärarna att intervjuerna skulle ta cirka en timme. Men tiden för 

intervjuerna varierade, det var från 40 minuter upp till en timme. Vi hade med 

intervjufrågorna som underlag till intervjutillfället. Intervjufrågorna bestod först av några 

inledande frågor som var lättare och därefter ställdes frågor som syftade till vårt arbete. 

Esaiasson et al. lyfter fram att inledande frågor kan användas för att skapa en bra stämning 

mellan deltagaren och den som intervjuar. Inledande frågor kan innehålla enklare frågor 

om deltagaren som man ska intervjua (2012, s. 265). Innan vi började intervjun hörde vi 

oss för med förskolläraren om det gick bra att vi spelade in intervjun. Vi använde oss av 

ljudinspelning på mobiltelefon. Alla intervjuer skedde på förskolorna i ett enskilt rum där 

vi kunde sitta utan att störas av personal och barn. Esaiasson et al. nämner att 

intervjutillfället ska ske på en plats där deltagaren känner sig bekväm och där man inte blir 

störd av omgivningen runt omkring (2012, s. 268).  

3.4 Ansvarsfördelning  

Under arbetets gång har vi haft ansvar för olika delar av intervjustudien. Vårt arbete är 

indelat i olika avsnitt med underrubriker vilka vi har delat upp mellan oss. Men vi har 

tillsammans färdigställt och läst igenom arbetet. Vi båda var delaktiga under alla fyra 

intervjutillfällen. En av oss ställde intervjufrågorna och den andra antecknade och tog hand 

om ljudinspelningen. Vi delade upp intervjuerna, där både fick vara ansvariga för två 
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intervjuer var. Det innebär att både fick ställa intervjufrågor under två intervjuer och sedan 

transkribera två intervjuer. Efter att vi hade transkriberat dem enskilt, diskuterade och 

sammanställde vi resultatet tillsammans.  

3.5 Bearbetning  

När vi hade genomfört alla intervjuer började vi med att bearbeta det material vi hade 

samlat in. Vi spelade upp varje ljudinspelning flera gånger och transkriberade dem med 

hjälp av dator. Vi kände att det underlättade att vi spelade in intervjuerna. Det var för att vi 

kunde gå tillbaka till intervjuerna och lyssna flera gånger. Trost redovisar att inspelning av 

intervjuer kan ses som en fördel. Det är för att den som intervjuar kan lyssna på tonfall och 

ordval flera gånger efter varandra efter att intervjun är genomförd. Men också för att det 

går att transkribera intervjun och få ner intervjun ordagrant på papper (2010, s. 74). Efter 

att vi hade transkriberat och analyserat varje intervju, sammanställde vi alla svar 

tillsammans genom att tematisera dem. Vi försökte hitta likheter och skillnader i 

förskollärarnas uttalanden vid intervjutillfällena. För att återge deras syn på 

frågeställningarna. 

3.6 Etiska överväganden  

Vi lade stor vikt vid de etiska aspekterna för denna studie. Innan intervjutillfällena har vi 

varit i kontakt med var och en av förskollärarna för att få deras samtycke till att delta i 

intervjun.  Vid den första kontakten informerades även varje förskollärare på vilket sätt 

intervjumaterialet skulle användas, hur intervjun skulle genomföras och vilka rättigheter 

förskollärarna har när de medverkar. Vi har valt att inte nämna namn på varken 

förskollärarna och förskolorna i vårt arbete. Vi har därför tagit del av och betraktat 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav under denna studie. Vetenskapsrådet lyfter fram fyra 

huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2011, s. 6). Informationskravet innebär att deltagaren får information om 

undersökningens syfte och innehåll. Deltagaren fick information om att det var frivilligt att 

delta.  Samtyckeskravet innebär att man ska få tillåtelse av deltagaren att delta i intervjun 

och att deltagaren får bestämma själv över sin medverkan. Samt att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarens uppgifter kommer 

att förvaras med sekretess. Det innebär att uppgifterna förvaras utan att personer utanför 

kan ta del av det. Nyttjandekravet innebär att deltagarens uppgifter endast kommer att 
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användas till forskningsändamål. Materialet som samlats in kommer sedan att förstöras 

(Forskningsrådet, 2011, s. 7-14).  
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4. Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa förskollärarnas svar. Vi har skapat rubriker och 

sedan underrubriker utifrån de svar som vi fick i intervjuerna.  

4.1 Barn i behov av särskilt stöd  

4.1.1 Begreppet barn i behov av särskilt stöd  

Gemensamt för alla förskollärare är att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan 

förklaras olika och att det är ett brett begrepp. Det framkommer att barn som är i behov av 

särskilt stöd kan omfatta alla barn på förskolan. Barn kan behöva stöd och resurser på olika 

sätt i verksamheten, under olika perioder och situationer. Vissa barn i förskolan har större 

behov än andra barnen och då gäller det för pedagogen att se vad alla barn behöver 

individuellt. Alla förskollärare lyfter fram barns olika svårigheter som exempelvis 

utagerande, sociala svårigheter, tystlåtna och blyga, grov autism, genförändring, 

utvecklingsstörning och känsliga barn.  

”Barn kan ju ha jätte många olika behov och kan behöva särskilt stöd. Men särskilt stöd för mig kan ju 

också betyda en nyinskolad som är väldigt väldigt ledsen. Vissa inskolningar tar ju mycket längre tid 

än andra. Då krävs det ju särskilt stöd där. Kanske i en vecka eller två, eller en månad. Och sen är det 

inte så mer. Så det varierar ju från barn till barn”(Förskollärare C).  

 

Förskollärare A tycker att barn som är i behov av särskilt stöd är spännande och roligt, men 

samtidigt svårt. Förskolläraren nämner att det är svårt att hitta saker för barnen att göra. 

Förskollärare A och D berättar att de har barn som har någon slags diagnos och som är i 

behov av särskilt stöd. Båda förskollärarna säger att det finns tre barn på deras förskolor 

som har behov av särskilt stöd och att dessa barn har rätt till en resursplats på avdelningen. 

Det som är gemensamt för alla förskollärare, även de som inte nämnde att de hade något 

barn med diagnos. Det är att förskollärarna nämner att de har fler barn i verksamheten som 

kan behöva särskilt stöd. Alla förskollärarna menar att barn inte behöver ha en uttalad 

diagnos för att få stöd i verksamheten.  

”Alla barn behöver särskilt stöd i olika perioder och situationer. Alla barn behöver stöd i sin vardag 

ibland, tillexempel konflikt, oönskat beteende som att de bits, slår sin kompis, blir arg lätt använder 

slag och sparkar i vissa situationer, socialt samspel” (Förskollärare D).  
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Förskollärare C säger att barn i behov av särskilt stöd har funnits genom alla tider. Det 

fanns en tid då man använde begreppet sinneslöa för dessa barn. Men i dagens samhälle 

använder vi andra begrepp som används brett. Förskolläraren tycker att diagnoser är bra i 

forskningssyfte för att man ska kunna lära sig mer om hur man kan arbeta kring barn som 

är i behov av särskilt stöd. Hon menar vidare att en diagnos inte får bli en stämpel och 

sedan säga jaha. Eftersom att arbetet och barnen finns alltid där, samt att barnet alltid 

kommer att vara känsligt vare sig man har diagnos eller inte. Vidare tycker förskollärare B 

att man inte får sätta en diagnos eller en resurs på ett specifikt barn. Det är för att man inte 

ska peka ut någon och att man inte ska särskilja barnen. Men förskolläraren tycker att det 

är bra att man inte är snabb på att sätta diagnoser på barn, men ibland kan diagnoser 

behövas.   

”Diagnoser är färskvara och ska egentligen utredas igen med jämna mellanrum och det har jag upplevt 

att det inte görs alls så som det borde” (Förskollärare B).  

 

Förskollärarna B och C berättade att det kan vara svårt att sätta en diagnos på ett 

förskolebarn. Dels för att barnen är små och att det kan ta lite tid innan man upptäcker och 

kan ringa in varje barns specifika personligheter och individuella behov.  

4.2 Stöd och bemötande 

4.2.1 Erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd  

Förskollärarna C och B känner att de har mer kompetens och förkunskaper av barn i behov 

av särskilt stöd, än den kunskap som man får i förskollärarutbildningen. Förskollärare B 

har byggt på sin utbildning med en specialpedagogs utbildning, då hon även är 

specialpedagog i botten. Hon arbetade som specialpedagog tidigare där hon hjälpte andra 

förskolor men det gör hon inte längre. Förskollärare C har pluggat specialpedagogik under 

en tid samtidigt som hon arbetade. Hon kände att hon behövde mycket mer än det som hon 

fick i sin utbildning. Hon tycker att den kunskapen har varit till stor nytta av och att kunna 

använda den i verksamheten.  

4.2.2 Tillgång till resurser 

Gemensamt av alla förskollärare är att de har tillgång till olika slags resurser till 

verksamheten. Det kan exempelvis vara specialpedagog, förskolechef, barn och 

ungdomshabilitering, handledning och syncentralen.  
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”Vi får träning från HAB. 
2
De har vissa saker som de vill att vi ska träna med barnen. De kommer 

även med tips och idéer vad man kan träna med barnen. Vi har ett barn som ska ha ögonkontakt. 

Barnet har väldigt svårt med ögonkontakten. Så det är när barnet säger hejdå till mamma och pappa 

ska han vinka och ha ögonkontakt. Så det brukar vi göra varje morgon” (Förskollärare A).  

4.2.3 Tillgång till specialpedagog  

Förskollärare D och A påpekar att de har för tillfälligt en kontakt med en specialpedagog. 

Förskollärare D säger att specialpedagogen kommer en gång per månad till varje block, det 

blir totalt två gånger per månad på hela förskolan. Då finns det tillfälle för pedagogerna att 

få stöd och rådgivning. Medan förskollärare A säger att specialpedagogen som kommer ut 

är även avdelningens handledare. Personalen träffar specialpedagogen var tredje vecka. Då 

får personalen möjlighet att lyfta frågor och diskutera saker som de undrar över. 

Specialpedagogen kan även komma ut till avdelningen och hjälpa till. Det kan handla om 

ett barn som de funderar extra över eller om de vill få hjälp med hur de kan arbeta med 

barnen. Förskollärare B och C som inte har en tillfällig kontakt med en specialpedagog, 

påpekar att de har tillgång till specialpedagog om de känner att de är i behov av det.   

”Men om behovet uppstår, köper vi ju en tjänst av kommunen. Allt kostar pengar och det händer att vi 

inte utnyttjar detta vilket är dumt, vi kan ju alltid ringa och fråga om saker och be dem komma ut” 

(Förskollärare B).   

4.2.4 Stöd av förskolechef 

Alla förskollärare tycker att de får ett bra stöd och rådgivning av sina förskolechefer om de 

skulle känna att de var i behov av det.  Förskollärare D anser att de får allt de ber om av sin 

förskolechef.  

 ”Vi har en väldigt ”exemplarisk” chef, hon brinner lite för barn i behov av stöd barnen. Dessutom är 

ju vår chef specialpedagog i botten. Det underlättar nog och tror det verkligen hjälper till för att få 

”rätt” syn på dessa barn. Att hon har kunskaper och så, vet vad det handlar om” (Förskollärare D).  

 

”Jag anser att vi har gehör från ledningen angående barn i behov av särskilt stöd, Vi måste ha stöd, vi 

är skyldiga att tala om när vi inte klarar ett problem själva. Det tycker jag fungerar” (Förskollärare B).   

 

Förskollärare C påpekar att de inte riktigt har hamnat i den situationen än, där de behöver 

stöd av förskolechefen. Men hon påpekar eftersom att hon arbetar på en fristående förskola 

har chefen lättare att bestämma vad som ska göras och inte göras. Förskolechefen är alltid 

villig och göra om så att saker ska fungera bättre. Hon är på förskolan varje dag. 

Förskollärare A tycker att de kan gå till sin förskolechef om de har några funderingar, 

                                                      
2
  HAB är en förkortning av habiliteringen 
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antingen om det gäller barn eller föräldrar och få hjälp av henne. Förskolechefen är med på 

alla uppföljningsmöten som de har. Det är för att förskolechefen ska känna alla barn.  

4.2.5 Utbildning och kurs 

Förskollärare A, C och D påpekar att de får tillgång till utbildningar och kurser som de är i 

behov av.  Förskollärare A och D säger att de har fått gått på tecken som stöd som extra 

kurs. Andra kurser som förskollärarna påpekar att de har fått gått på handlar om 

exempelvis autism och epilepsi. Förskollärare B tycker att de har bra redskap för att 

bemöta de barn som de har i sin barngrupp, men att det är viktigt att kunna se sina 

begränsningar.  

”Att kunna avgöra och inse och vara klok nog att be om hjälp när man känner att man inte räcker till. 

Vi förskollärare har många krav på oss och ska klara mycket men man måste också se när man 

behöver hjälp. Vi får inte slita ut oss, det finns mycket man kan göra i arbetslaget men som sagt man 

måste känna efter när det blir för mycket och så” (Förskollärare B).  

4.3 Arbetslag 

4.3.1 Struktur av arbetslag 

Alla förskollärare lyfte fram hur deras arbetslag såg ut. Arbetslagen såg olika ut på varje 

förskola, när det gäller antal förskollärare och barnskötare. Förskollärare A säger att det 

finns fem heltidspersonaler var av två förskollärare, två barnskötare och en outbildad 

timvikarie. Förskollärare C lyfte fram att det fanns totalt 9 pedagoger på förskolan var av 

tre förskollärare och sex barnskötare.  Förskollärare D lyfter fram att det finns tre 

pedagoger därutöver en resurs assistent. Denna förskola arbetar i block så på hela blocket 

finns det elva pedagoger, var av fyra förskollärare, fem barnskötare och två resurs 

assistenter där en av resurs assistenterna har undersköterskeutbildning.  Förskollärare B 

säger att deras arbetslag består av fyra förskollärare och två barnskötare.  

”Jag skulle beskriva det som att vi har ovanligt många förskollärare. Oftast brukar det väl vara hälften 

eller så men vi har 4 förskollärare, så här är det ganska hög kompetens kan man ju säga. Kunskap är 

alltid bra om man blir klok av den” (Förskollärare B).  

4.3.2 Uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter  

Förskollärare B, C och D säger att de arbetar med ansvarsbarn fast på olika sätt. 

Förskollärare D påpekar att de har ansvarsfördelning på just de barn som är i behov av 

särskilt stöd och inte resten av barngruppen. Förskollärare C påpekar att de har 

ansvarsgrupper, där förskolläraren planerar aktiviteter och har utvecklingssamtal för den 
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barngrupp som man är ansvarig för. Förskollärare B säger att de planerar och har ett 

pedagogiskt ansvar för en egen barngrupp. Hon påpekar att hela arbetslaget är lika 

ansvariga för alla barn. Medan förskollärare A säger att man turas om med ansvaret i 

verksamheten. Men hon nämner att de barn som har behov av särskilt stöd har dem lite 

uppdelat ansvar på. Hon påpekar även att när de har möten kring barnen, har de uppdelat 

vem som ska gå på vilket barns möte.  

”I verksamheten försöker vi turas om så att det inte ska bli för mycket. Att inte hela tiden ha ett och 

samma barn. Vi har ju barn som kastar saker runt omkring sig, då kan det vara skönt och få lite avbrott 

från det så då försöker man turas om” (Förskollärare A).  

 

Gemensamt av alla förskollärare är att de turas om med arbetsuppgifter i verksamheten. 

Förskollärare C påpekar att de turas om att planera verksamheten. Det kan vara planering 

av samlingar, utflykter och vad de ska ha för tema. Hon nämner också att de byter 

arbetskollega i grupperna nästan varje läsår. Det kan leda till att man får en ny roll.  

4.3.3 Svårigheter och styrkor i ett arbetslag  

Alla förskollärare uttryckte svårigheter och styrkor med att arbeta i ett arbetslag. 

Förskollärare A uttryckte att styrkor är att man kan turas om och att man kan ta hjälp av 

varandra. Förskollärare C tycker att det är en styrka att man har någon kollega att diskutera 

och prata med.  

 

Gemensamt för förskollärare B och D är att de försöker uppmärksamma varandras styrkor 

och blomstra på sitt område. Det är viktigt att ge varandra möjlighet att växa i sina styrkor 

och sedan utmanas utifrån dem. Förskollärare B tycker att styrkan med att ha ett arbetslag 

är att man måste lita på varandra och att man rycker in för varandra när det behövs. Det 

kan vara när en personal måste gå iväg eller att ta över en samling.  

”Ingen kan göra den här verksamheten själv det går liksom inte och då måste man lita på varandra. 

Det innebär exempelvis att när någon sagt att den ska göra något litar man på att den gör det” 

(Förskollärare B)  

 

Förskollärare D nämner att en styrka med deras arbetslag är att det är flera som känner 

barnen. Vilket gör att det inte är lika sårbart om pedagoger blir sjuka, vilket kan hända rätt 

ofta. Hon påpekar också att förskolan har olika profilgrupper där pedagogerna kan få 

möjlighet at utvecklas inom olika områden. Det kan vara områden som matematik och 
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teknik, hundraspråklighet och interkulturalitet. Det är bra för då kan den som har ett visst 

område inspirera de andra inom ämnet och det behövs ibland.  

  

Förskollärare B påpekar att det både är roligt och svårt att arbeta i ett arbetslag. Hon menar 

att i grunden är det viktigt att tycka lite lika men vi göra alla på olika sätt och det ska man 

acceptera. Det är okej att göra olika men samtidigt kunna prata med varandra, så att allt det 

självklara fungerar. Hon menar vidare på att man ska se det som att pedagogerna och 

barnen är på samma sida och jobbar tillsammans. Förskollärare C tycker att en svårighet 

med att arbeta i arbetslag är när pedagogerna är vida isär när det gäller vad man tycker är 

rätt eller fel. Det kan bli virrigt för barnen och sen om man byter personal ofta kan det 

också bli rörigt. Hon nämner också att det finns mycket att hämta hos sina kollegor i 

arbetslaget.  

”Hittills har vi faktiskt gjort så att, om jag känner att det är någonting, att man känner att man har ett 

bekymmer i barngruppen, som man tycker att det är något som man borde göra åt. Kommer man på 

några idéer och provar och till slut har man fått slut på idéer. Då kan man ta det till våra kvällsmöten 

där personalen pratar. Frågar om det är någon som har något annat alternativ. Ofta kommer det 

förslag, för att alla har egna erfarenheter och sen blir man lite hemmablind på sin barngrupp” 

(Förskollärare C).  

 

Förskollärare A påpekar att svårigheter i ett arbetslag kan vara att man inte får all 

information som man skulle behöva. Hon nämner också att de är ganska många i 

arbetslaget och det kan ses som en nackdel, eftersom informationen ska gå till alla. En 

ytterligare svårighet hon tar upp är när det är många av arbetslaget som är sjuka.  

”Till exempel om man har haft ett möte angående ett barn, då kan det liksom dröja en vecka innan 

man får reda på det. Man kan ju inte stå och prata över barnen. Så vi har ju planering 1 gång i veckan, 

avdelningsplanering. Då får man ju ta det då. Men det kan ju dröja ett tag. Men om det är något akut 

så brukar vi försöka lösa det” (Förskollärare A).  

4.4 Arbetssätt  

Alla förskollärare uttrycker att arbetet med barn i behov kan vara utmanande men de 

uttrycker även att arbeta med barn i allmänhet kan vara väldigt utmanande. 

Förskollärare A och D har barn på deras avdelning som är resurs placerade och har 

ekonomiskt stöd från kommunen för dessa barn. Förskollärare B och C anser inte att de har 

något specifikt barn i gruppen som har behov av särskilt stöd. 
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4.4.1 Beskrivning av olika arbetssätt  

Förskollärare D beskriver att arbetet med barn i behov av stöd utmanar lite extra då det 

ibland innebär tunga lyft, utagerande beteenden och att barnen kan vara väldigt högljudda. 

Förskollärare A anser att det som är mest utmanande i arbetet med dessa barn är att komma 

på olika sätt att motivera barnen. Att det kan vara extra knepigt att komma på saker som 

barnen uppskattar i jämförelse till de andra barnen. 

”Att arbeta med barn i behov av stöd tänker jag att det verkligen är en stor utmaning, det är alltid en 

utmaning att jobba med barn. Men utmaningen är ju den som gör det så spännande när man är 

pedagog. Man får hela tiden tänka hur man får barnet att växa och bli sitt bästa jag” (Förskollärare B) 

 

Förskollärare B och D och C tar upp att i fråga om arbetssätt är att man måste titta på 

miljön runt barnet att anpassa verksamheten efter barnen och inte tvärtom.  De anser att 

man måste planera efter barnens behov. De menar att miljö, metoder och hela barngruppen 

spelar in. Förskollärare C nämner även hon att verksamheten måste anpassas till hur 

gruppen ser ut. Hon tar upp samlingen som ett exempel för det händer att samlingarna inte 

passar alla barn då får de som arbetslag titta på vad som kan ändras.  

”Har vi en grupp som avskyr samling då går vi ut i skogen istället och får in den information som vi 

hade tänkt ha på samlingen inne fast nu på ett annat ställe i en annan form” (förskollärare C) 

 

Förskollärare D tar även hon upp samlingar som ett exempel på något som måste anpassas. 

Många barn klarar inte av samlingen, barnen kan inte sitta still och det kan leda till mycket 

tillsägelser och tjat. Det är då enligt henne viktigt att titta på samlingens uppbyggnad, vad 

syftet är och hur de som pedagoger kan förändra så att alla barn klarar samlingssituationen. 

Förskollärare D nämner begreppet synvändan, ett sätt att se lösningar istället för problem. 

”Synvändan brinner jag för! Man liksom vänder sin syn på problemet, istället för att se barnet som 

problem så får man titta närmare på och se på hur omgivningen, miljön m.m. skapar förutsättningar 

för just det specifika barnet. Vår miljö och vårt arbetssätt ska stödja barnet så att det lyckas” 

(förskollärare D) 

4.4.2 Tydlighet och struktur 

Gemensamt för alla förskollärare i arbetssätt är tydlighet. Förskollärare C menar att 

tydlighet är jätteviktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Tydlighet kombinerat 

med att man som pedagog är konsekvent och att det är viktigt med tydliga rutiner som 

barnen är trygga med. Hon menar att barnen vill veta vad som ska hända under dagen på 

förskolan. Förskollärare A nämner även hon att tydlighet är viktigt, hon hävdar att barnen 

behöver mycket struktur och rutiner i sin vardag och att barnen behöver veta vad de ska 

göra och när de ska göra det. Förskollärare B nämner att tydligheten gör barnen trygga att 
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ju mer de vet och känner igen under dagen desto lugnare blir hela barngruppen. Hon säger 

att även om man måste se till alla barns intressen så är rutiner och vissa punkter viktiga för 

att dagen ska fungera. 

”Vissa barn har väldigt svårt att ändra rutiner också, om man brukar göra på ett sätt och sen så blir det 

av olika anledningar ändringar i rutinerna. Det kan vara jättesvårt för en del barn, de sätter sig på 

tvären och kan bli utagerande och frustrerade. Man måste förbereda dessa barn mycket” (förskollärare 

A) 

4.4.3 Planering av verksamheten  

När det gäller den planerade verksamheten, teman, projekt och sådant är det endast 

förskollärare D som menar att de inte planerar på något annorlunda sätt för de barn som är 

i behov av särskilt stöd. Hon menar att de istället väljer projekt som alla kan delta i utifrån 

sin förmåga och att de ibland plockar in hjälpmedel som exempelvis bildstöd för att hjälpa 

barnet framåt. 

”Vi stödjer ju alla barn för att de ska lyckas” (förskollärare D) 

 

Förskollärare A säger att de försöker planera gemensamt för barnen i gruppen om det går. 

Men att de även delar upp det så att en del barn som är i behov av särskilt stöd får vara i 

mindre grupper och öva sig på olika saker som exempelvis samspel. Men hon hävdar ändå 

att när de har teman och projekt så försöker de göra så att alla kan vara med, även de barn 

som inte har tal etc. Hon nämner projekt som fungerat för alla exempelvis dans, musik och 

rörelse. Förskollärare C tar också upp att de ibland planerar annorlunda aktiviteter för de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Hon menar att de kan behöva vara lite ifred och öva 

sig på saker som de andra inte behöver öva sig på. Men i de flesta fall planerar de på 

gruppnivå i deras arbetslag. Förskollärare B säger att det hela tiden beror på gruppens 

sammansättning hur de planerar. De planerar inte annorlunda för utvalda barn men hon vill 

ändå berätta att de ibland behöver göra mindre grupper och så vidare för att de har barn 

som är väldigt blyga och som ibland behöver öva sin självkänsla i mindre sammanhang än 

i den stora barngruppen. 

4.4.4 Hjälpmedel  

Speciella hjälpmedel nämns av två förskollärare, förskollärare A och D. De använder 

mycket bilder som stöd i sitt arbete med barnen i behov av stöd, har även starkare 

belysning för bar som har nedsatt syn, ståskal vid behov och teckenspråk.  
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4.5 Miljön  

4.5.1 Miljöns betydelse 

Vid frågan om miljön har betydelse för barn i behov av särskilt stöd var samtliga 

förskollärare överens om att den var av stor vikt. Förskollärare D säger att miljön alltid är 

viktig för alla barn och att miljön kan ses som den tredje pedagogen. Detta tar även 

förskollärare B upp hon beskriver även hon miljön som den tredje pedagogen, och att 

tänket kring miljön är A och O. Förskollärare A tar upp att miljön har en stor betydelse för 

barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare C menar att miljön är jätteviktig, speciellt tar 

hon upp ute miljön som en stor tillgång i arbetet med barnen. 

”Miljön är ju alltid viktig för alla barn, miljön kan ses som den tredje pedagogen. Miljön spelar en 

väldigt stor roll för barnen på förskolan” (förskollärare D) 

4.5.2 Anpassning av miljön 

Hur anpassar man då miljön på förskolan för att den ska passa barnens behov? 

Förskollärarna är alla eniga i att man försöker anpassa miljön efter barnens behov och 

olikheter. Förskollärare D säger att de självklart anpassar miljön efter de barn och 

förutsättningar som de har i gruppen just för tillfället. Hon berättar att de just nu har 

synanpassad miljö med exempelvis starkare belysning och att de har gjort miljön rullstols 

och rullator vänlig. Hon beskriver vidare att de kontinuerligt köper in aktivitetsleksaker 

som är anpassade efter deras barns speciella behov och att de planerar miljön extra för barn 

i behov av särskilt stöd. Förskollärare A arbetar på resursavdelning och hon beskriver att 

anpassningen av miljön är kontinuerlig och hela tiden diskuterar man och funderar kring 

miljön för att den ska passa barnen så bra som möjligt. Hon nämner att en del barn behöver 

ha en lugnare miljö och inte så stora ytor för att barnen kan bli stressade om det är rörigt. 

Hon menar att de försöker skapa rum i rummen och möblerar om ofta för att det ska passa 

barnen. En annan sak hon tar upp är att lite större ytor är viktigt då en del av barnen 

behöver större utrymme för att ta sig fram med rullator osv. Förskollärare B och C 

beskriver också att det är viktigt att anpassa miljön efter de barn man har i gruppen, ålder, 

och sådant spelar in. 

”Ta gärna in barnen i funderingarna kring miljön, fråga dem vart tycker ni det är roligt, läskigt att vara 

och så vidare” (förskollärare B) 
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4.5.3 Tillgång till olika sorters miljöer 

Två av förskollärarna beskriver att de har nära till natur och skogsområden. Förskollärare 

C berättar att de är en ute grupp och är ute så mycket som möjligt. Hon säger att de har 

nära till skogsområden och att de har en dunge där de brukar ha samling. Även att de ofta 

äter lunch utomhus. Hon beskriver utemiljöns olika utmaningar som stenar, stockar och 

kuperad terräng som väldigt viktig för barns motoriska utveckling. Förskollärare A berättar 

att de har en fin utemiljö med en bra gård att vara på och närhet till skogsområden. Två av 

förskolorna är belägna i en mer stadslik miljö, Förskollärare B berättar att de håller till mitt 

i staden så de har inte tillgång till skog och natur alls. Men att de istället ofta går till 

närliggande lekparker, vilka hon beskriver som fantastiska parker för barnen. Hon menar 

vidare att det är positivt att barnen på detta sätt blir väldigt vana och duktiga i trafiken. 

Förskollärare D berättar att hennes förskola ligger i staden men att de ändå har möjlighet 

och tillgång till olika sorters miljöer. Hon beskriver deras utemiljö som varierande de har, 

träd, pallkragar med odlingar, kullar, leksaker och rutschkanor. Även tillgång till stora 

gräsytor där man kan springa och leka fritt. Hon tar upp att de har närhet till 4h gård och 

man kan hitta skogsdungar om man promenerar en bit. 

4.5.4 Beskrivning av positiva effekter av miljön för barn i behov av stöd 

Förskollärare B tar upp att barnen behöver vara ute lika mycket som inne. Ute tränar 

barnen motoriken på ett annat sätt. Hon menar att vissa barn har så mycket energi som de 

måste få utlopp för. Förskollärare A säger att det lätt blir lite rörigt inomhus och att en del 

barn blir stressade av detta. Då är utemiljön viktig för att där har man mer utrymme och 

barnen kan bli lugnare och gladare.  

Förskollärare C hävdar att det är bra för barn att vara ute mycket. Hon menar att de barn 

som är känsliga kan känna sig trängda inomhus och att det då lättare uppstår konflikter. 

Det kan då räcka med att bege sig utomhus för att dessa barn ska må bättre och bli lugnare. 

Hon menar att det utomhus är lättare för barnen att hitta sin egen plats eftersom ytorna är 

större. Förskollärare D tar inte upp någon specifik fördel med utemiljön i fråga om barn i 

behov av stöd, men säger att olika typer av miljöer stimulerar och lockar barn till lärande 

på et mer lekfullt sätt. 

”Vissa barn har enorm energi och blir inte trötta dom behöver utemiljön på ett annat sätt för det är lite 

mer rörelsefrihet och så. Men de behöver även kunna hitta ro inomhus. Man måste få barnen att hitta 

även andra sätt att få utlopp för sin energi exempelvis genom olika koncentrationsaktiviteter” 

(förskollärare B) 
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4.6 Tabell  

 

I denna tabell har vi försökt sammanställa och presenterat förskollärarnas svar utifrån 

Claes Nilholms tre grundläggande perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Dessa finns beskrivna i avsnittet inledning 

och bakgrund.  

 

 

 
  

Kompensatoriska perspektivet 
 

 
Kritiska perspektivet 

 
Dilemma perspektivet 

 
Begreppet barn i 

behov av särskilt stöd 

 

Förskollärare C: ”Diagnoser är 

bra i forskningssyfte för att man ska 

kunna lära sig mer om hur man kan 

arbeta kring barn som är i behov av 

särskilt stöd” 

 

Förskollärare A, B, C och D: 

Alla barn behöver stöd och 

resurser under olika perioder. 

Alla barn är olika och det 

gäller att se vad varje barn 

behöver individuellt.  
 

 

Förskollärare B: Ej 

diagnos eller resurs 

på specifikt barn, för 

att inte peka ut eller 

särskilja barnet. 
 

 
Arbetssätt 

 

Förskollärare A, B och C: De 

försöker inte planera 

annorlunda för barn i behov 

av särskilt stöd.  Men att alla 

barn ibland får öva och träna i 

mindre grupper, på 

exempelvis samspel och 

självkänsla. En nämner att 

barn kan behöva träna på 

saker som de andra inte 

behöver öva sig på.   
 

 

Förskollärare B, C och D: 

Istället för att se barnet som 

problem, tittar man på hur 

omgivning och miljö skapar 

förutsättningar för det specifika 

barnet.   

 

Förskollärare D: exempelvis 

samlingar måste anpassas. Det 

är viktigt att titta på samlingens 

uppbyggnad, vad syftet är. 

Målet är att alla ska klara 

samlingssituationerna.  
 

Förskollärare D: ”Vi 

stödjer ju alla barn för att 

de ska lyckas” 

 
Stöd  

Förskollärare A:”Vi får träning 

från HAB. 
3
De har vissa saker som 

de vill att vi ska träna med barnen. 

De kommer även med tips och idéer 

vad man kan träna med barnen. Vi 

har ett barn som ska ha 

ögonkontakt. Barnet har väldigt 

svårt med ögonkontakten. Så det är 

när barnet säger hejdå till mamma 

och pappa ska han vinka och ha 

ögonkontakt. Så det brukar vi göra 

varje morgon”  

 

Förskollärare C och D: Har 

stöd från chef, alltid villig att 

göra om så att saker ska 

fungera bättre. Exempelvis 

miljöns utformning och 

barngruppens sammansättning. 

 
Åsikt inom detta 

perspektiv saknas.  

                                                      
3
  HAB är en förkortning av habilitering 
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4.6.1 Slutsats och motivering av tabell 

Vi har utgått från Claes Nilholms perspektiv under hela vår intervjustudie. Vi har efter 

genomförda intervjuer tolkat förskollärarnas svar utifrån dessa perspektiv, 

kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Det vi tyckts kunnat utläsa är att alla 

förskollärarna anser att alla barn är i behov av särskilt stöd under någon period eller i några 

situationer under sin förskolevistelse. De uttrycker även alla vikten av att möta varje barns 

behov individuellt, samt att istället för att se barnet som ett problem vill man försöka 

förändra miljön och omgivningen så att förskolan ska kunna passa alla barn. Dessa svar 

kopplar vi till det kritiska perspektivet där Claes Nilholm skriver att istället för att lägga 

problemet hos barnet lägger man fokus på att förändra omgivningen där personen befinner 

sig i. Barns olikheter ses som berikande istället för att man ser på barnet som avvikande. 

Dilemma perspektivets syn på barn i behov av särskilt stöd kan återfinnas i några av 

förskollärarnas svar. En förskollärare tar exempelvis upp att de aldrig planerar annorlunda 

för de barn som har särskilda behov. Utan de planerar på ett sätt där alla barn ska kunna 

lyckas oavsett vilka förutsättningar barnen har. Hon tar även upp vikten av att hela tiden 

tänka och reflektera kring arbetssätt och metoder. Det kan vara att man vågar prova nya 

metoder och arbetssätt om det inte fungerar för alla barn på förskolan. Detta är dilemma 

perspektivets kärna att hela tiden reflektera över nuvarande situation och tänka på att det 

inte finns någon rätt lösning på hur man ska kunna agera på ett bra sätt. Dilemma 

perspektivet tar även upp att det finns en risk i att sätta diagnoser på barnet. Behovet av 

diagnos för att få stöd och ekonomiska resurser kontra risk att bli utpekad som speciell 

eller avvikande när man får en diagnos. En av förskollärarna tar upp detta och menar att 

hon är helt emot diagnos eller resurs på specifikt barn. Detta för att man då pekar ut och 

särskiljer barnet. 

Det kompensatoriska perspektivet utgår mycket från medicinsk forskning och att 

identifiera enskilda barns problem. Det innebär att man försöker hitta orsaken till 

barnssvårigheter. Det kan vara egenskaper eller förmågor hos det enskilda barnet. Barns 

svårigheter anses vara medfödda alternativt knutna till barn som individer. Man utformar 

sedan därefter metoder för att uppväga barns problem. Detta perspektiv har man frångått 

mycket i dagens förskolor och skolor men vi tycker oss kunna se vissa arbetssätt och 

metoder som kan härledas till detta perspektiv. Flera förskollärare tar exempelvis tar upp 

att de tränar och övar specifika barn i vissa saker som inte de andra barnen behöver träna 

på. En förskollärare uttrycker att diagnoser kan vara bra i forskningssyfte och att diagnoser 
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är bra för att man då kan få mer råd och resurser från exempelvis habiliteringen ifråga om 

rätt träning för barnet osv. Detta kopplar vi också till det kompensatoriska perspektivet. 
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5. Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat och kopplar det med tidigare forskning. Våra egna 

tankar och reflektioner framkommer också här. Strukturen vi har under diskussionsdelen 

består av de underrubriker som vi har använt under resultatdelen för att det ska bli tydligt. 

5.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Vi ville ta reda på hur förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd. Vi anser 

själva att begreppet är svårt att tolka då det kan innebära allt ifrån en uttalad diagnos som 

exempelvis grav autism till lättare beteende problem som samspelssvårigheter, 

konflikthantering och koncentrationssvårigheter. Efter genomförda intervjuer framkom det 

i resultatet att alla förskollärare såg begreppet som stort och svårt att beskriva. Det 

framkom att alla barn i förskolan behöver stöd någon gång under sin tid på förskolan. 

Sandberg och Norling menar att hur pedagogerna ser på begreppet barn i behov av särskilt 

stöd beror på kompetens, vilka åsikter och värderingar pedagogerna har och hur de 

använder sig av dessa i verksamheten. Begreppet barn i behov av särskilt stöd riktar inte in 

sig på en bestämd grupp barn (2014, s. 46-47).   

I resultatet lyfter alla förskollärare fram olika aspekter på hur ett barns behov visar sig som 

exempelvis sociala svårigheter, utagerande, tystlåtna och blyga, autism, genförändring, 

utvecklingsstörning och känsliga barn. Renblad och Brodin framhäver att definitionen av 

barn i behov av särskilt stöd kan innefatta olika barn. Det kan vara barn med sociala 

svårigheter, språkliga svårigheter men också barn som har en funktionsnedsättning av 

något slag (2014, s. 387).  

Gemensamt för alla förskollärare var att alla tyckte att de hade barn i behov av särskilt 

stöd. Många barn har ingen uttalad diagnos men anses ändå vara ett barn med behov av 

särskilt stöd.  Lutz påpekar att den största gruppen av alla barn i behov av särskilt stöd är 

de barn som har svårigheter av olika slag som det inte går att sätta någon diagnos på (2006, 

s. 23-24).  

I resultatet kunde vi utläsa att två av förskollärarna säger att det är bra att man inte är snabb 

med att sätta diagnos på barn men att det ibland kan det vara till barnets fördel. De menar 

vidare att diagnoser på förskolebarn är svårt, det är på grund av att barnen är små och att 
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det tar tid att upptäcka och ringa in ett barns speciella behov. Drugli framhäver att barn 

som är i behov av särskilt stöd ska få det. Hon påpekar vidare att det är bra att sätta in stöd 

och åtgärder tidigt hos det enskilda barnet. Det är för att barnet inte ska få svårigheter 

senare i sin utveckling (2003, s. 25).  

5.2 Stöd  

 

I resultatet visade det sig att alla förskollärarna ansåg att de har stöd av förskolechefen. De 

tycker alla att de har tillgång till olika slags resurser i verksamheten som exempelvis 

handledning från specialpedagog, barn och ungdomshabilitering och syncentralen. Att 

förskollärarna anser att de har stöd från chefen är positivt att höra då vi i vårt framtida yrke 

kommer att möta många barn med specifika behov. Det är då av stor vikt att ha stöd från 

förskolechefen. Enligt skollagen är det förskolechefen som har ansvaret för att barn i behov 

av särskilt stöd får det dem behöver på förskolan (Skollagen, 2010:800 § 9).  

Två av förskollärarna berättar att de för tillfället har en pågående kontakt med 

specialpedagog. Var av en får handledning en gång mer månad och den andra har kontakt 

med specialpedagog var tredje vecka. De anser båda att de har stor hjälp av detta. Mohss 

skriver om vikten av att få hjälp utifrån där specialpedagogerna arbetar utifrån 

handledning. Deras jobb är att handleda arbetslaget i det som pedagogerna vill ha hjälp och 

stöd med. Någon diagnos för de barn man söker specialpedagogisk handledning ifrån 

behövs inte.  Specialpedagogens jobb är att ta tillvara på förskollärarnas kunskaper, tillföra 

ny kunskap och andra sätt att tänka och även göra besök på förskolorna (2014, s78).  

En av förskollärarna beskriver att det är skönt att få reflektera tillsammans med någon med 

mer kunskaper som kan tillföra nya sätt att se på saker. Hon menar att man lätt fastnar i ett 

negativt tänk och behöver då nya verktyg och metoder.  Övriga förskollärare känner att de 

har tillgång till specialpedagog om behovet uppstår. Drugli menar att handledningssystem 

och bra rutiner är viktiga för pedagogerna då det underlättar arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Handledningssystemet är till för att få stöd och hjälp i situationer som de 

själva känner att de inte klarar av (2003, s. 71).  
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5.3 Arbetssätt  

 

I vårt resultat framkommer det att förskollärarna anser att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd kan ses som utmanande men att det även gäller alla barn. Saker som tas upp 

som extra utmanande i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att det kan innebära 

tunga lyft, utagerande beteenden, att barn kan vara högljudda och att det kan vara 

utmanade att komma på olika sätt att motivera barnen ifråga om aktiviteter. Drugli tar upp 

just detta att pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd kan upplevas som en stor 

utmaning. Utmaningen ligger även på ett mer personligt plan. Det handlar ofta om känslor 

och förhållningssätt hos varje enskild pedagog. Hur förskolläraren hanterar känslor och 

vilket förhållningssätt hen har kan vara avgörande för hur arbetet sedan utförs i 

verksamheten (2003, s. 11-13).  

Tre av förskollärarna tar upp i resultatet att man måste titta på miljön runt barnet och att 

anpassa verksamheten efter barnet och inte tvärt om. Detta stöds i Nilholms beskrivning av 

dilemma perspektivet, fokus i denna teori är att aktuella utbildningssystem som exempelvis 

förskolan hela tiden står inför olika dilemman. Det finns dilemman som inte går att lösa 

utan man måste hela tiden ta ställning till den aktuella situationen, hitta lösningar i 

omgivande miljö och istället för att fokusera på att det är barnet som har ett problem titta 

på rutiner, miljö och arbetssätt för att alla barns behov ska tillgodoses (2007, s. 61-62).  

Det framkommer i vårt resultat av en förskollärare när det gäller förändring av miljön är 

exempelvis samlingssituationer. Då vissa barn inte klarar av samlingen på grund av de inte 

kan sitta still och lyssna så kan det leda till mycket tillsägelser och tjat. Hon menar vidare 

att det viktiga är då att titta på samlingens uppbyggnad, vad syftet är och målet måste vara 

att alla barn ska klara samlingssituationen. Hasse Hedström påpekar vidare att det ofta 

händer i verksamheten att skulden på problemen läggs på barnen. Det händer sällan att det 

undersöks vad det är i förskolans verksamhet som leder till att det inte fungerar för barnet. 

Utan pedagogerna försöker istället anpassa barnet till verksamheten (2014, s. 23). Detta 

sätt att se till omgivningens och förskolans utformning grundar sig i Nilholms synsätt som 

tar upp det kritiska perspektivet. Perspektivet innebär att man lägger fokus på att förändra 

omgivningen där barnet befinner sig. Man ser barns olikheter som berikande istället för 

avvikande (2007, s.46). Vi har båda erfarenhet av att pedagogerna planerar verksamheten 

mer utifrån att rutiner och tider ska passa in än att man planerar utifrån barnen och deras 

behov. Som exempel kan nämnas samlingar där det kan vara barn som inte vill delta av 
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olika anledningar. Detta gör att meningen med samlingen ibland bör ifrågasättas och 

planeras om. 

I resultatet lyfts vikten av tydlighet kombinerat med att vara konsekvent, detta framhålls av 

alla förskollärare. Andra saker som nämns är välfungerande rutiner som gör barnen trygga. 

Barn behöver veta vad de ska göra och när de ska göra det. Det är för att ju mer barnen 

känner igen i förskolans rutiner desto lugnare blir barngruppen. Detta styrker även 

Hedström, han menar att tydlighet och rutiner av vad dagen ska erbjuda är viktiga för alla 

barnen och för att de ska må bra i förskolan (2014, s. 14). Hedström lyfter fram att det som 

sker i verksamheten på förskolan sker ofta automatiskt för barnen. Barnen vet vilken 

ordning verksamhetens rutiner ska ske. Men när dessa rutiner inte följs, kan det bli kaos för 

barnen. Dels för att barnen inte vet vad de ska göra och för att de inte vet vad pedagogerna 

förväntas av dem (2014, s. 152). Detta lyfts även fram i vårt resultat av några förskollärare, 

att barn som är i behov av särskilt stöd kan ha väldigt svårt med ändringar i rutinerna. 

Sedan att det kan leda till att barnen blir frustrerade och utagerande om det blir för mycket 

ändringar.  

I vårt resultat när det gäller den planerade verksamhetens pågående teman, projekt och 

aktiviteter berättar några av förskollärarna att de inte planerar på något annorlunda sätt för 

de barn som är i behov av särskilt stöd. De menar att de väljer projekt där alla kan delta 

utifrån sin förmåga. Några av förskollärarna tar upp att de ibland planerar annorlunda för 

barn med särskilt stöd. De menar att dessa barn behöver öva i mindre grupper på olika 

saker som exempelvis samspel, öva på sin självkänsla samt att vissa barn behöver vara lite 

i fred och öva sig på saker som de andra inte behöver öva på. Dessa arbetsmetoder kan 

kopplas till det kompensatoriska perspektivet. Nilholm förklarar att idén går ut på att 

identifiera barnets problem och man vill hitta lösningar till barnets problem. Man försöker 

utforma metoder att kompensera det man tycker barnet behöver öva på (2007, s. 20-25). 

Serrebo lyfter fram vikten av att pedagogerna bör planera verksamheten och de aktiviteter 

som ska ske. Vid planeringen är det viktigt att pedagogerna tar hänsyn till hela 

barngruppen men samtidigt till det enskilda barnet, så att alla barn får möjlighet att kunna 

delta (2007, s. 236-237).  

I vårt resultat framkommer det av två förskollärare att i arbetet använder de mycket bilder 

som stöd och teckenspråk tillsammans med barnen. Hedström menar att dessa hjälpmedel 

kan användas för många barn i verksamheten och inte bara de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Att arbeta med bilder ses som en metod där barns möjlighet att göra egna val 
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ökar samt att det är en metod som användas i många situationer i verksamheten (2014, s. 

121-122).  

5.4 Arbetslag  

 

Det har framkommit i vårt resultat att arbetslagen ser väldigt olika ut på varje förskola 

ifråga om antalet förskollärare, barnskötare och övrig personal. Övrig personal kan 

innebära att man har helt saknar utbildning. De förskolor som har ekonomisk ersättning för 

barn i behov av särskilt stöd, har även resurs assistenter som exempelvis har 

undersköterskeutbildning. En av förskollärarna anser att de har ovanligt många 

förskollärare och att deras kompetens är hög. Mohss framhäver att på flera förskolor är det 

brist på förskollärare som har rätt kompetens och utbildning. Hon påpekar vidare att 

utbildning har betydelse när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Men också 

pedagogernas erfarenheter och samarbetet i arbetslaget har stor betydelse (2013, s. 30).   

Vi såg i vårt resultat att uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter var sådant att tre av 

förskollärarna har ansvarsbarn på olika sätt. En förskollärare berättar att de har 

ansvarsfördelning på enbart de barn som är i behov av särskilt stöd. Orsaken till detta 

berättar hon är för att några av barnen kan vara högljudda och kasta saker omkring sig. Det 

kan då vara lämpligt att turas om i arbetslaget för att få ett avbrott och ny energi. Detta 

lyfter även Sandberg och Norling, att pedagogerna kan dela upp ansvaret och tiden för 

barnet i arbetslaget. Det är för att det kan finnas situationer som kan vara krävande för 

pedagogerna (2011, s. 51).  

Vid frågan om vad arbetslagets styrkor är nämns att i arbetslaget måste man lita på 

varandra och ställa upp när det behövs.  Det framkommer vidare i vårt resultat att en styrka 

är att det finns möjlighet att turas om och ta hjälp av varandra i frågor angående 

verksamheten och de problem som kan uppstå. Det är en tillgång att se varandras styrkor 

och olikheter och ta vara på dem. Lutz beskriver att pedagogerna ska se varandras olikheter 

som tillgångar och att det ska finnas ett samarbete som fungerar i arbetslaget. Detta ser han 

som en styrka i arbetslaget (2013, s. 86).  Svårigheter som tas upp är att ibland har man 

skilda åsikter om hur man ska arbeta med barngruppen och det kan leda till att det blir 

rörig och barnen får dubbla budskap om vad som gäller på förskolan. Mohss hävdar att om 

det uppstår något problem i verksamheten kan problemet tolkas på olika sätt av arbetslaget. 

Det kan bero på pedagogernas tidigare erfarenheter och utbildning. Därför är det viktigt att 
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man diskuterar kring det i arbetslaget (2014, s. 80). Vi anser själva att det är viktigt med 

diskussion i arbetslaget när det uppstår problem och oklarheter i verksamheten som kan 

påverka barnen. Dels för att barnen inte ska behöva få dubbla budskap av pedagogerna och 

de ska inte behöva känna sig osäkra när de vistas i förskolan. 

5.5 Miljö  

 

Vid frågan om miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd var samtliga eniga om att 

den spelade en stor roll. Miljön benämns av några förskollärare som den tredje pedagogen. 

Mohss tar i sin avhandling upp att något som är viktig i arbetet med alla barn på förskolan 

är förskolans inne och ute miljö. Hur den utformas och utnyttjas är väldigt viktigt för barn i 

behov av särskilt stöd och givetvis för alla barn på förskolan. ( 2013, s.31).  

Utevistelse har enligt några av pedagogerna en positiv effekt på barn i behov av särskilt 

stöd. Vissa barn har mycket energi som de endast får utlopp för utomhus. En annan sak 

som nämns av förskollärarna är att innemiljön lätt kan bli rörig. Det är för att vissa barn 

kan känna sig trängda och kan bli stressade av detta. De menar därmed att utemiljön är 

viktig för att större ytor och mer rörelsefrihet kan göra att det blir färre konflikter och 

barnen upplevs lugnare. Mohss styrker detta och menar att en del svårigheter som barn 

uppvisar kan vara relaterade till omgivningen och miljöns utformning på förskolan. Många 

barn har svårt att anpassa sig i röriga miljöer och det kan leda till stress och oönskade 

beteenden. Men tar man sig tid, skapar miljöer och planerar ute och innemiljön efter 

barnens behov skapar man omgivningar där barnet känner sig tryggt. Därmed att barnet 

inte visar några tecken på de så kallade problembeteendena (2013, s.17). Vi håller med om 

att utemiljön kan vara en bra lösning i dagens stora barngrupper. För att ute kan barn även 

de som har svårigheter leka och vara aktiva efter sina egna förutsättningar. Utevistelse kan 

också göra det lättare för barn att hitta platser där de kan få vara lite för sig själva om de 

vill det. Brodin & Lindstrand nämner att i förskolans utemiljö har man sett att det finns bra 

möjligheter för barn i behov av särskilt stöd att utforska sin närmiljö utifrån sin egen 

utvecklingsnivå. Författarna stärker förskollärarna i undersökningens syn på att utemiljön 

kan ses som en lättare miljö för barn i behov av särskilt stöd att vara delaktiga i än 

inomhusmiljön på förskolan (2014, s. 146-147).  

I resultatet framkommer det att alla förskollärare försöker anpassa miljön efter de barn som 

finns i barngruppen. Saker som nämns i fråga om anpassning är exempelvis inköp av 
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aktivitetsleksaker, synanpassning med starkare belysning, samt att göra lokalerna rullstols 

och rullator vänliga. Jane Brodin och Peg Lindstrand menar att det finns miljöer på 

förskolan där alla barn kan vara delaktiga, men att vissa miljöer skapar svårigheter för barn 

i behov av särskilt stöd. I de miljöer på förskolan där man upplever att det uppstår 

svårigheter måste förskollärarna försöka anpassa den fysiska miljön. Så att alla barn kan 

vara delaktiga i verksamheten (2014, s.146).  

5.6 Sammanfattning  

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är stort och inte lätt att förklara, det är inte någon 

särskild grupp som går att peka ut. Barn som har ett funktionshinder av något slag är en 

liten del av alla barn inom begreppet. Många barn har svårigheter som inte går att sätta 

fingret på. Dessa barn kallas ofta för barn i gråzonen. Det framgår i den forskning vi läst 

och även från intervjuerna att vuxna även om de inte uttalar det ofta tenderar att inta ett 

mer kompensatoriskt synsätt. Där man fokuserar på att hitta rätt lösning åt specifika barn 

istället för att titta på vad man kan göra med miljön och arbetssättet för hela barngruppen 

(Lutz, 2013, s. 24-25). 

En viktig aspekt i arbetet med barn i behov av stöd visar sig vara pedagogernas 

förhållningssätt och barnsyn. Alla pedagoger i intervjuerna intar ett kritiskt perspektiv när 

de arbetar. De försöker att se på hur man kan jobba med sig själva och miljön för att 

anpassa verksamheten till alla barn i barngruppen. Det framgår även i intervjuerna att fler 

av förskollärarna lyfter hur viktigt det är att titta på miljön kring barnet. Det som framgår 

tydligast i forskningen kring detta är att bra rutiner och möjlighet till bra handledning är 

faktorer som gör den största skillnaden. Det är de viktigaste kriterierna för att 

verksamheten ska fungera (Renblad & Brodin, 2014, s. 287- 288). 

Även en positiv syn i arbetslaget hjälper arbetet framåt. Miljön och arbetet kring 

utformningen av denna har stor betydelse. Pedagoger som arbetar med detta jobbar enligt 

Nilholms beskrivning av dilemma perspektivet.  Detta innebär att som pedagog gäller det 

att inte tänka att det finns någon rätt lösning på barns beteenden utan att man hela tiden 

måste se över och jobba utifrån den aktuella situationen. Man måste utgå från de barn man 

har i gruppen och jobba för att hela gruppens vistelse på förskolan ska bli meningsfull, att 

kunna se möjligheter istället för hinder (Nilholm, 2007, s. 61-62). I våra intervjuer har det 

varit svårt att koppla dilemma perspektivet till förskollärarnas arbetssätt. Det tror vi beror 

mycket på att det inte alltid finns resurser och tid i förskolan. Även att det kan vara svårt 
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för pedagogerna att planera och anpassa verksamheten till hela barngruppen, eftersom alla 

barn har olika behov. Vi anser att man som pedagog bör se vilka möjligheter som finns i 

verksamheten, istället för att se svårigheter. Men som vi nämnde tidigare, så är nog tiden i 

förskolan en faktor som kan påverka detta. Dessa faktorer kan göra att pedagogernas 

arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd kan påverkas negativt. Samt att det kan leda till 

att pedagogerna känner att arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan vara svårt och 

krävande. Wallskog tar upp att det ställs höga krav på förskollärarna som arbetar i 

förskolan. De måste alla ha rätt kompetens, vara flexibla, samarbeta och alltid vara beredda 

att lösa de problem som uppstår i arbetet (2011, s.95).  Vikten av att se lösningar istället för 

hinder tas upp i mycket av den forskning vi läst och vi kan i intervjuerna utläsa att 

förskollärarnas intentioner är att se lösningar och att arbeta utifrån ett kritiskt eller dilemma 

perspektiv. De vill anpassa verksamheten efter alla barns olika förutsättningar och vara 

flexibla. Men stress och tidsbrist kan leda till att man inte hinner planera, anpassa och 

reflektera verksamheten. Istället kan det hända att en del barn ses som lite stökiga och 

besvärliga, när det egentligen kanske är den sociala och fysiska miljön på förskolan som 

behövs ses över.  

 

När det gäller faktorer som kan påverka förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt 

stöd, som vi nämnde under tidigare forskning, anser vi har stor betydelse.  Vi tycker att det 

är viktigt att förskolläraren har tillgång till stöd utifrån när det uppstår frågor alternativt 

problem i verksamheten. Det kan då vara stöd från förskolechef eller specialpedagog. Vi 

tror att det kan upplevas av förskollärarna som en trygghet, att känna att de kan vända sig 

till någon. En ytterligare faktor är arbetslaget, som vi anser är en stor och viktig del för att 

arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd fungerar bra. Ett arbetslag som har ett bra 

samarbete och tar sig tid att reflektera med varandra, tror vi kan ha positiva effekter på 

både deras arbetssätt och för barngruppen. Utifrån våra egna erfarenheter har vi sett att 

arbetslaget kan påverka barngruppen. Exempelvis om ett arbetslag har ett bra samarbete 

och kommunikation mellan varandra, kan det påverka barngruppen positivt. Miljön anser 

vi också är en viktig faktor och att den har betydelse för förskollärarnas arbetssätt. Vi anser 

att det är viktigt att förskollärarna tänker efter och planerar både inomhus- och 

utomhusmiljön på förskolan. Även att det finns en fungerande inomhus- och 

utomhusmiljö, som passar både pedagogerna och barngruppen. Samt att de försöker 

anpassa miljöerna till hela barngruppen så långt det är möjligt. Där alla barn kan känna att 

de kan delta på ett eller annat sätt.  
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5.7 Metoddiskussion  

 

 

Vi har använt metoden kvalitativa intervjuer och sedan analyserat dem. Detta är något vi 

inte har stor erfarenhet av. Eftersom arbetet genomfördes under en kort period var vi 

tvungna att begränsa antalet intervjuer. Vi bestämde att vi skulle göra fyra stycken 

intervjuer på olika förskolor. Antalet intervjuer gör att det blir svårare att dra slutsatser 

angående våra frågeställningar samt att kritiskt granska och analysera svaren. De flesta av 

intervjuerna var förlagda till förskolor där vi haft verksamhetsförlagd utbildning. Det gör 

att vi då känner till förskolan och personalen. En nackdel med detta kan vara att samtalet 

lätt bli mer personligt och kan halka in på mer privata områden. En slutsats som vi har 

dragit är att vi upplever att personerna i studien svarade på ett sätt som tyder på att de vill 

ge korrekta svar. Det visar sig exempelvis när de förklarar begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. De nämner att alla barn är i behov av särskilt stöd under olika perioder och 

situationer. De betonar även vikten av att se vad varje barn behöver individuellt. Det har 

dock framkommit när vi analyserat intervjuerna att förskollärarnas synsätt och 

arbetsmetoder skiljer sig åt på förskolorna. 

5.8 Vidare forskning  

 

Efter genomfört arbete har vi som forskare lärt oss att det är viktigt att vara påläst och 

kunnig på området innan man börjar med intervjuer och dylikt. Det har även visat sig att 

hur man väljer intervjupersoner är viktigt, man bör ej ha en personlig relation till den man 

intervjuar. När vi skrev arbetet kom vi fram till att det skulle vara intressant att undersöka 

vidare kring frågor som rör hur förskollärarna upplever deras situation i fråga om 

personaltäthet etc. Men också göra observationer, där man har fokus på exempelvis 

förskollärarnas arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. 
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6. Slutsats  

Vi drar slutsatsen att alla förskollärare i studien är eniga om att det är utmanande och 

lärorikt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. I diskussionen lyfts att alla barn någon 

gång under sin tid på förskolan kommer att vara i behov av särskilt stöd men att behoven 

kan se olika ut hos varje enskilt barn. Något alla förskollärare nämner är vikten av att vara 

tydlig gentemot barnen, tydliga instruktioner underlättar för alla barn på förskolan. Det är 

också viktigt att vara konsekvent i arbetet med barnen. Vi anser att det krävs kompetenta 

förskollärare, ett bra samarbete i arbetslaget och ett bra arbetssätt med tydliga rutiner för 

att barn i behov av särskilt stöd ska må bra och kunna utvecklas. Att förskollärarna 

anpassar och planerar verksamheten utifrån både hela barngruppen, men också för det 

enskilda barnet spelar roll för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Men 

barngrupperna är stora och det finns så många olika barn och personligheter att ta hänsyn 

till. Pedagogerna vill se varje barn och planera verksamheten efter varje barns olika behov.  

Men pedagogerna känner ofta att de inte räcker till och det kan leda till stress och 

frustration. Alla förskollärare i studien anser att erfarenhet och kunskap är viktigt i arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. De nämner alla att de kunskaper man får i ämnet under 

förskollärarutbildningen är otillräckliga och att utbildningen bör innehålla mer i ämnet 

specialpedagogik. Detta är något vi själva reflekterat och funderat över när vi skulle göra 

det här arbetet. Vi kände båda att de ämneskunskaper man får i utbildningen inte är 

tillräckliga. Vi har båda träffat så många barn som är i behov av särskilt stöd på olika sätt 

under praktikperioder och när vi arbetat. Mer och fördjupad kunskap i ämnet behövs och 

gör också att man får verktyg att möta alla barn på ett bra och korrekt sätt. 

 

Vi har fått en bild av och tagit till oss förskollärarnas synpunkter kring hur man kan tänka 

angående barn i behov av särskilt stöd, olika arbetssätt kring de barn som är i behov av 

särskilt stöd och vilket stöd som kan finnas tillgängligt. Det har visat sig att 

förskolechefens stöd och engagemang är viktigt för att förskollärarna ska kunna göra ett 

bra jobb med alla barn på förskolan. Förskollärarens jobb är ofta styrt av rutiner vilket är 

viktigt för att arbetet och verksamheten ska fungera. Vi har tagit del av under intervjuerna 

att det ofta finns barn i barngrupperna som inte klarar av förskolans inrutade rutiner. Dessa 

barn skapar huvudbry för förskollärarna och ibland behövs då stöd utifrån i form av 

specialpedagog eller dylikt. Kontakten med specialpedagogen kan vi utläsa som väldigt 
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positiv och beskrivs som en bra hjälp av förskollärarna. Det är tydligt att det ibland behövs 

input från utomstående som har specialiserat sig i ämnet. Det finns mycket förskollärarna 

kan göra själva i arbetslaget för de barn som är i behov av särskilt stöd, förskolans inne och 

utemiljö spelar en stor roll i detta arbete. Det är viktigt med en genomtänkt och planerad 

miljö för att alla barn ska bli stimulerade. Givetvis om man har barn med någon form av 

funktionsnedsättning ska förskolans miljö anpassas och detta görs omgående upplever vi 

utifrån de intervjuer vi gjort. Innemiljön upplevs ibland som svårare av förskollärarna då 

den kan kännas trång, ljudnivån blir ibland hög och barn som har mycket energi kan ibland 

må dåligt av att inte få utlopp för detta inomhus. Vissa barn känner sig stressade inomhus. 

Barnen kan lätt känna sig trängda och kan då bli utagerande och få problem i det sociala 

samspelet. Att då bege sig ut har visats vara en bra metod för att minska stressnivåer och 

det gör att konflikter uppstår mindre sällan. Vi har dragit slutsatsen att utevistelse kan vara 

bra för alla barn då det upplevs som att de mår bra av den rörelsefrihet och träning de får 

utomhus. Dagens förskollärare har höga krav på sig och ofta knappa resurser. Det har visat 

sig viktigt att hitta en bra balans i arbetslaget och utforma bra rutiner och arbetssätt. Där 

pedagogen ändå kan känna att det man gör är meningsfullt och att det man gör är till gagn 

för varje barn och dess enskilda behov. 
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8. Bilaga  

Intervjufrågor  

 

Inledande frågor 

Arbetar du på en fristående eller kommunal förskola?  

Hur länge har du arbetet som förskollärare?  

Har er verksamhet någon speciell pedagogisk inriktning?  

Hur är avdelningen strukturerad, antal barn? antal pedagoger?  

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

När du hör begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka tankar och känslor väcks hos dig? 

Anser du att det finns barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd, och i såfall på 

vilket sätt?  

 

Pedagogens förhållningsätt 

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan vara en stor utmaning. Hur tänker du kring 

detta?  

Anser du att det finns arbetssätt som fungerar bra alternativt mindre bra för barn i behov av 

särskilt stöd?  

Hur stor erfarenhet har du när det gäller bemötande av barn i behov av särskilt stöd?  

Hur brukar ni bemöta barn i behov av särskilt stöd?  

Hur utformar ni den pedagogiska verksamheten utifrån barns olika behov och olikheter?   

 

Arbetslaget 

I fråga om personaltäthet, rätt utbildning. Hur skulle du beskriva att ditt arbetslag ser ut?  

Hur stor betydelse anser du att rätt kompetens, erfarenhet samt arbetslagets samarbete har, 

när det gäller barn i behov av särskilt stöd?  

Hur delar ni upp arbetsuppgifter och ansvar i arbetslaget? Exempelvis ansvarsbarn, rutiner, 

planering osv.  

Vad anser du är styrkor respektive svagheter när man jobbar i ett arbetslag? Exempelvis 

möjligheter/svårigheter? 
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Har ni för tillfälligt en pågående kontakt med specialpedagog för vägledning och stöd? 

Exempelvis hur ser kontakten ut, vilket typ av stöd, antal timmar? 

Har ni något speciellt arbetssätt på förskolan för att ta tillvara det enskilda barnets men 

även hela barngruppens behov? Exempelvis ifråga om barn som är i behov av särskilt stöd. 

Planerar man annorlunda för dessa barn, angående teman, olika skapande aktiviteter och 

utevistelse osv. 

 

Organisation 

Vilket stöd känner du att ditt arbetslag får av förskolechef när det gäller arbete med barn i 

behov av särskilt stöd? Exempelvis i fråga om resurser, vägledning, specialpedagoger samt 

hjälpmedel 

Vad behöver du och ditt arbetslag för ert fortsatta arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

Exempelvis fortbildning, föreläsning, handledning 

 

Miljö 

Anser du att miljön har betydelse för barn i behov av särskilt stöd och iså fall på vilket 

sätt? 

Tänker man mer på miljöns utformning om man har barn i gruppen som har ett behov av 

extra stöd eller resurser? Exempelvis om man har aktiva barn som har svårt att sitta stilla, 

funktionsnedsättning, tysta blyga barn etc. 

Hur tänker du kring förskolans inne och utemiljö? 

Hur organiseras förskolans innemiljö? Exempelvis om rummens utformning, tankar kring 

rummens användning 

Hur ser förskolan utemiljö ut? Exempelvis om det finns möjlighet att vara ute, 

förskolegårdens utformning, närhet till natur och skog 

 

Avslutning  

Har du några goda råd och tankar till mig som blivande förskollärare? 

 (Ifråga om barn i behov av särskilt stöd eller allmänt)  
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