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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar och erfarenheter 

förskolepedagoger har om de inkluderande och exkluderande 

tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. För 

att samla in data kring detta har jag intervjuat fyra förskolepedagoger från 

olika förskolor och även utgått från relevant litteratur. I både litteraturen och 

intervjuerna framgick det att det finns en positiv inställning till inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Det visade sig att när barnen inkluderas kan de 

lära sig av varandra och få känna sig som en del av gruppen. Dock tycks det 

inte alltid vara det bästa för barn i behov av särskilt stöd att ständigt vara med 

resten av barngruppen. Vissa barn anses, både av intervjupersonerna och i 

litteraturen, ha svårt att fungera i en grupp under en längre tid, men små 

grupper anses fungera bättre än stora. En slutsats i studien är att pedagogerna 

på förskolan har en viktig roll för att arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

ska fungera på ett bra sätt, även om pedagogerna ibland kan behöva ett yttre 

stöd från specialpedagoger, föräldrar, extra resurspersonal eller yttre instanser. 

Det framgick även att barn i behov av särskilt stöd kan behöva få lite extra 

uppmärksamhet och stöd från pedagogerna för att de ska få utvecklas på bästa 

sätt och trivas på förskolan, precis som alla andra barn. 

 

Nyckelord 

Barn i behov av särskilt stöd, exkludering, förskola, inkludering, pedagogers 

syn.  
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 Inledning  
Under min utbildning har jag stött på flera barn i behov av särskilt stöd på 

mina VFU-platser, verksamhetsförlaga utbildning. Jag har intresserat mig för 

barn i behov av särskilt stöd och velat veta mer om dem. Jag har upplevt olika 

sätt att hantera situationer med barn i behov av särskilt stöd. Vissa av barnen i 

behov av särskilt stöd fick vara mycket för sig själva eller med en personal och 

vissa var mycket med de andra barnen, oavsett om det fungerade bra eller inte. 

Jag har därför funderat på vad som är bäst för barn i behov av särskilt stöd. 

Kanske kan de integreras mer i barngruppen om pedagogerna bara vet hur de 

ska göra eller så mår de och resten av barngruppen bättre om barnen i behov 

av särskilt stöd får vara för sig själva. Kanske är det olika för varje barn eller så 

beror det på pedagogernas kunskap och förhållningssätt.  

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. (2:a kap, 3 §) 

 

Även Läroplan för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) uttrycker något 

snarlikt till detta, nämligen 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. (s.5) 

 

Båda dessa styrdokument hävdar att förskolan är en plats där alla barn, 

oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, ska få det stöd och den 

stimulans de personligen behöver för att få möjlighet att kunna utvecklas så 

långt som möjligt.  

  

Jag vill i denna studie undersöka hur pedagoger ställer sig till inkludering och 

exkludering av barn i behov av särskilt stöd. Med det menar jag om 

pedagogerna tänker sig att det är bäst att barn i behov av särskilt stöd 

särskiljas från resten av barngruppen eller om de tänker att det finns sätt att få 

dem att vara en del av gruppen. Jag vill även veta mer om hur pedagogerna 

arbetar för att tillgodose varje barns individuella behov och förutsättningar. 

Björck-Åkersson (2009) uttrycker att det är viktigt att hjälpa barn i förskolan 

som är i behov av särskilt stöd, med tanke på att förskolan är ett av de första 

stegen i deras livslånga lärande. Författaren hävdar att genom att arbeta med 

specifika och generella åtgärder för varje barn i förskolan, på ett medvetet och 

systematiskt sätt, kan pedagogerna på förskolan visa på hur de respekterar 

varje barns rättigheter till utbildning och utveckling. 
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Det tycks finnas en brist på forskning kring barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Det finns relativt mycket kring detta ämne inom skolan, men lite 

som behandlar förskolan. Kanske beror det på att barn som har diagnoser är 

vanligare i skolan, men samtidigt finns det många barn i behov av särskilt stöd 

som inte har eller behöver en diagnos. När jag säger ”barn i behov av särskilt 

stöd” tänker jag inte bara på barn med en uttalad diagnos, utan även barn som 

på något sätt behöver mer stöd från oss vuxna än vad vissa andra barn 

behöver, för att klara av de dagliga aktiviteterna på förskolan. Kanske har de 

svårt att koncentrera sig, svårt med språket, rörelseförhinder, svårt med det 

sociala samspelet och så vidare. Lillvist och Granlund (2009) definierar barn i 

behov av särskilt stöd som två olika grupper i sin studie. Den ena gruppen 

barn var diagnostiserade, som formellt sågs som att de är i behov av särskilt 

stöd och den andra gruppen barn var de som inte hade någon diagnos, men 

som pedagogerna själva ansåg vara i behov av särskilt stöd. 

 

Sammanfattningsvis vill jag veta mer om hur man som pedagog kan göra och 

vad som är bäst när man jobbar med barn i behov av särskilt stöd. Eftersom jag 

har upplevt olika sätt att hantera dessa situationer på olika förskolor känner 

jag att det hade varit spännande att få mer insikt i hur pedagoger själva anser 

att verksamheten bör anpassas för barn i behov av särskilt stöd och vad 

litteraturen visar. Därför är min forskningsfråga: Vilka tankar och erfarenheter 

finns det om de inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som 

används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
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 Bakgrund 
Jag kommer i den här delen att redovisa för den litteratur och forskning som 

har använts i arbetet för denna studie. Först kommer jag att berätta om hur 

barn i behov av särskilt stöd beskrivs i litteraturen. Därefter tar jag upp 

inkludering och exkludering av barn i behov av särskilt stöd, samt sociala 

färdigheter och utanförskap. Jag avslutar med att berätta om vuxnas roll i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

I litteraturen finns det ingen självklar förklaring till vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd, men precis som jag beskrev i inledningen kan barn i behov av 

särskilt stöd både vara barn med diagnoser och barn utan diagnoser, men som 

pedagogerna på förskolan själva anser vara i behov av särskilt stöd (Lillvist 

och Granlund, 2009). Det kan alltså vara en tolkningsfråga i vissa fall. Lillvist 

och Granlund beskriver att det även är svårt att veta hur många barn i Sverige 

som är i behov av särskilt stöd, på grund av att det inte finns någon 

överenskommelse om hur barn i behov av särskilt stöd ska definieras och 

beräknas. Författarna förklarar i sin studie att barn som inte har någon diagnos 

formellt sätt inte är berättigade till att få extra stöd utifrån i form av extrainsatt 

resurspersonal eller liknande, vilket kan betyda att de inte alltid får den hjälp 

som skulle kunna behövas. Självklart kan ändå pedagogerna själva försöka 

göra vad de kan för att erbjuda alla barn lika möjligheter att utvecklas efter 

sina förutsättningar och behov. 

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2011) beskrivs det som viktigt att hjälpa alla barn med 

deras utveckling och särskilt barn i behov av särskilt stöd. Det går att läsa att 

”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, Skolverket, 2011, s.11). Dock betyder 

inte det att de andra barnen får färre möjligheter till utveckling. Brodin och 

Lindstrand (2009) förklarar att när alla barn får stöd utifrån deras egna behov 

och förutsättningar innebär det att ”en del barn behöver få mer stöd för att få 

lika mycket” (s.123). Det är en möjlig beskrivning på vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd, det vill säga de som behöver mer stöd än andra barn för att få 

samma möjligheter. Olsson och Olsson (2013) skriver att om något barn kan 

slippa det andra måste göra eller om något barn får mer än andra, kan det 

ändå vara rättvist.  

 

Istället för att se barn som otillräckliga och med brister förklarar Hundeide 

(2003) att det går att se på deras möjliga zon för utveckling, det vill säga vad 

barnet skulle kunna utveckla och klara av med lite hjälp och stöd från en 

vuxen. Enligt Olsson och Olsson (2013) fokuserar förskolor och skolor ibland 

allt för mycket på barnens problem och brister. Kinge (2009) beskriver att barn 
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beter sig och regerar på det bästa sätt de kan för tillfället. Författaren förklarar 

vidare att det är de vuxna som bör öka sina kunskaper för att kunna stödja och 

underlätta för barnen i deras utveckling. Kinge (2000) uttrycker att om vuxna 

riktar sin uppmärksamhet mot barnets svårigheter är det stor chans att vi 

förstärker barnets oönskade beteende.  Om vuxna istället ger barnet en positiv 

uppmärksamhet som kan det leda till att barnet slutar med det oönskade 

beteendet (Kinge, 2000). Författaren menar att barnen ofta söker 

uppmärksamhet, bekräftelse och kontakt och om detta inte blir tillfredsställt 

slutar inte heller problemen.  

 

Sandberg och Norling (2009) skriver att miljön och atmosfären i förskolan kan 

bidra till svårigheter för vissa barn i behov av särskilt stöd. Det vill säga att 

svårigheterna beror på de omständigheter barnen befinner sig i och inte på 

dem själva (Sandberg och Norling, 2009). Författarna beskriver att det är därför 

uttrycket barn i behov av särskilt stöd används istället för barn med behov av 

särskilt stöd. Sandberg och Norling uttrycker vidare att för alla barn ska fungera 

i vardagen på förskolan och bli integrerade med de andra barnen, måste de få 

det stöd de behöver genom miljön. Enligt Nilholm (2012) kan synen på om 

svårigheter hos barnen uppstår i relation till miljön eller om svårigheterna 

ligger hos barnen, vara avgörande för hur förebyggande arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd gestaltar sig. Om miljön inte anpassas efter barn i behov 

av särskilt stöd, kan deras svårigheter förstärkas och, som författarna 

beskriver, göra barnen handikappade. Utholm (2003) skriver det är först när en 

människa inte har möjlighet att delta i livet på samma villkor som alla andra 

som deras funktionshinder utgör ett handikapp. Författaren förklarar visare att 

exempelvis en människa som är döv, som lever i en teckenspråklig omgivning, 

inte blir handikappad eftersom personen får det stöd som behövs för att få lika 

möjligheter som de som inte är döva. Barn med diagnoser eller barn som var 

under utredning visade sig vara de som fick mest stödåtgärder i Lutz (2013) 

undersökning. Författaren beskriver att det kunde handla om cirka 50-100 

procent av tiden de befann sig i förskolan. Lutz skriver vidare att för de barn 

som inte var under utredning eller hade diagnoser, utan som endast hade 

bedömts som i behov av särskilt stöd av pedagogerna, kunde det istället 

handla om att de fick extrainsatt resurspersonal under cirka 12-35 procent av 

tiden de befann sig i förskolan. Det tycks alltså vara en stor skillnad på det stöd 

som ges utifrån för barn med diagnos och för barn som är i behov av särskilt 

stöd, men är utan diagnoser. 

 

Barn i behov av särskilt stöd anses kunna vara väldigt olika varandra och kan 

därför behöva olika sorters hjälp (Klinge 2009). Vissa barn kan i förväg behöva 

veta vad som ska hända och när, beskriver Klinge (2009). Författaren förklarar 

att oförutsedda händelser kan för barn i behov av särskilt stöd vara 

förvirrande och störande. Enligt Klinge kan barnen må bättre om de 

exempelvis får en överblick över hur dagen kommer att se ut och hur 

omgivningen kommer att vara, vilket kan skapa ett lugn hos dem. Granlund 

(2009) uttrycker att vissa barn även kan få en bättre fungerande vardag och 

förståelse om de får tillgång till information genom sådant som de kan 

föreställa sig med hjälp av lukt, smak, ljud, beröring och bilder. Detta tycks 
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bara vara några exempel på hjälpmedel som skulle kunna göra det lättare för 

vissa barn i behov av särskilt stöd att delta i den dagligen verksamheten i 

förskolan. 

 

Inkludering och exkludering av barn i behov av särskilt 
stöd 

Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) beskriver att under 80-

talet började kritik riktas mot tolkningen av begreppet integrering. Författarna 

hävdar att enligt denna tolkning ansågs det vara barnen som skulle anpassas 

efter den existerande verksamheten. På slutet av 80-talet kom istället ett nytt 

begrepp, inkludering. Eriksson-Gustavsson et al. förklarar att fokus ändrades då 

till att problematisera miljön, istället för att problematisera barnet. Även Lutz 

(2013) beskriver att inkludering, till skillnad från integrering, riktar sig mer 

mot att miljön kring individen ska anpassas efter människors olikheter. 

Eriksson-Gustavsson et al. (2011) förklarar att detta ändrade synsätt så 

småningom också bidrog till ett förändrat sätt att se på barn i behov av särskilt 

stöd. Nilholm (2012) hävdar att barns delaktighet i lärandet är en del av 

inkluderingen och att inkludering av barn i behov av särskilt stöd ofta ses som 

ett mål. I Nationalencyklopedin (2016b) beskrivs begreppet inkludera som ”Låta 

ingå som del i viss grupp”. Begreppet exkludera beskrivs som ”Ta bort (från) 

viss grupp” och ”Inte ta med i viss grupp”(Nationalencyklopedin, 2016a). 

Inkludering och exkludering av barn i behov av särskilt stöd kan alltså tolkas 

som att barnen både kan särskiljas från resten av barngruppen och få vara en 

del av gruppen. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) beskriver att det inom skolan 

finns olika sätt att se på hur det bör gå till när utbildningen anpassas efter varje 

barn. Specialpedagogiska skolmyndigheten förklarar vidare att vissa anser att 

exempelvis barn med diagnoser lär sig bäst då de undervisas tillsammans med 

varandra, medan andra tycker att barnen lär sig bäst i heterogena grupper, 

genom att arbetssättet och miljön anpassas utifrån varje barns behov. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver att skolans budskap om en 

gemenskap blir till ett dilemma då de samtidigt plockar ut vissa barn från 

resten av gruppen. 

 

I Sandberg, Norling och Lillvists (2009) studie uttryckte de intervjuade 

pedagogerna att barn i behov av särskilt stöd ibland togs ut ur resten av 

barngruppen och fick istället träna på saker individuellt. Pedagogerna 

förklarade att det inte är ovanligt att barn i behov av särskilt stöd bara 

stundtals är tillsammans med de andra barnen och de andra pedagogerna. 

Sandberg et al. beskriver att måltiderna var en av de stunder då det uppstod 

mest problem, vilket medförde att vissa barn i behov av särskilt stöd 

exkluderades från resten av barngruppen och fick äta i ett eget rum. Samlingar, 

vila och andra strukturerade aktiviteter var också vanliga att barn i behov av 

särskilt stöd exkluderades från (Sandberg et al. 2009). Dock förklarar Lutz 

(2013) att flera av de studenter som utbildar sig till specialpedagoger uppfattar 

den befintliga verksamheten i förskolor som att den automatiskt är 
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inkluderande, på grund av att barnen befinner sig i samma verksamhet och 

lokaler, det vill säga en rumslig integrering. Lai Mui Lee, Seeshing Yeung, 

Tracey och Barker (2015) har i sin studie undersökt pedagogers inställning till 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Något intressant de fann var att 

inställningen hos pedagogerna skilde sig beroende på vilket sorts behov 

barnen hade och även beroende på pedagogernas egna erfarenheter. Det 

visade sig att pedagoger som var tränade inom specialpedagogik, i högre grad 

tyckte att barnen skulle bli inkluderade, än de pedagoger som inte hade någon 

utbildning inom specialpedagogik (Lai Mui Lee et al., 2015).  

 

Luttropp och Granlund (2010) uttrycker i sin studie att miljön, pedagogernas 

beteenden och attityder kan påverka barnen. Författarna förklarar vidare att 

barn med exempelvis utvecklingsstörningar kan behöva stöd från vuxna kring 

hur de ska göra för att ta initiativ till interaktion med andra barn. Miljön 

behöver vara stimulerande och stödjande för att barnet ska kunna ta initiativ 

och kunna behålla kommunikationen tillsammans med andra barn (Luttropp 

& Granlund, 2010). Almqvist (2009) beskriver att det exempelvis kan ställas 

stora krav på barns förmåga att vänta på sin tur vid strukturerade situationer 

som exempelvis samlingar, speciellt då det gäller stora barngrupper. 

Författaren skriver att detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till att vissa 

barn i behov av särskilt stöd till mindre del deltar i styrda aktiviteter, jämfört 

med andra barn.  

 

Sandberg och Norling (2009)  uttrycker att pedagogerna i deras studie 

involverade barn i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten i större 

grad då det fanns flera barn i behov av särskilt stöd, till skillnad från när det 

bara fanns en eller två barn i behov av särskilt stöd. Då det fanns få barn som 

var i behov av särskilt stöd deltog de inte till lika stor grad i grupprutinerna. 

Detta är något som även beskrivs i Lillvist och Granlunds (2009) studie. 

Författarna förklarar att pedagogerna ansåg att miljön och omgivningen var 

mer positiv då det fanns flera barn i behov av särskilt stöd. Lillvist och 

Granlund funderar på om detta kan bero på att miljön är mer anpassad efter 

barn i behov av särskilt stöd om de är flera stycken, till skillnad från förskolor 

med bara ett barn i behov av särskilt stöd. Författarna förklarar att det ibland 

görs tillfälliga lösningar, som exempelvis skulle kunna vara att separera barnet 

i behov av särskilt stöd från resten av barngruppen, när det endast handlar om 

ett barn. 

 

Kinge (2000) uttrycker att det viktigaste arbetet handlar om att skapa ett 

naturligt samspel och fungerande vardagliga aktiviteter, tillsammans med 

andra barn och vuxna, istället för att fokusera på enstaka insatser. 

Grundläggande för att människan ska kunna utvecklas och fungera är att vi får 

kommunicera med andra människor i omgivningen, förklarar Serrebo (2003). 

Pedagogerna i Sandbergs et al. (2009) studie uttryckte att de andra barnen på 

förskolan kan vara med och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Det kan 

exempelvis handla om att barn i behov av särskilt stöd får leka själva med 

andra barn eller att bara ett av de andra barnen och barnet i behov av särskilt 

stöd får göra något tillsammans med en i personalen (Sandbergs et al., 2009). 
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I Sandberg och Norling (2009) studie framkom det att i de fall där det bara 

fanns en pedagog i personalen och ett barn som kommunicerade med hjälp av 

stödtecken uppstod det ett hinder eftersom barnet hade svårt att kommunicera 

med andra barn och vuxna. Författarna beskriver att på de förskolor som valde 

att lära alla pedagoger och barn i gruppen att använda stödtecken och bilder, 

ansåg personalen att barnen lättare undvek konflikter och förstod varandra 

bättre. De barnen som var i behov av särskilt stöd blev även mer delaktiga i 

verksamheten än de hade varit innan (Sandberg & Norling, 2009). Luttropp 

(2009) uttrycker att de barn som inte är i behov av särskilt stöd brukar tycka 

om att lära sig tecken och har ofta en förmåga att lära sig dem väldigt snabbt. 

Luttropp och Granlund (2010) förklarar att det kan vara bra att barn som 

behöver tecken som stöd får möjlighetet att använda sig av tecken i alla 

situationer, för att deras interaktioner med andra ska bli så lyckade som 

möjligt.  

 

Sociala färdigheter och utanförskap 

Lillvist (2009) skriver att barn i behov av särskilt stöd ofta har färre vänner än 

andra barn och att barn i behov av särskilt stöd sällan väljs som lekkamrater av 

andra barn. Författaren förklarar att det kan leda till att barn i behov av särskilt 

stöd får färre möjligheter att träna sina sociala färdigheter genom samspel med 

andra barn. Barns framtida utveckling påverkas av hur de leker och själva 

kvalitén på samspelet och därför är det viktigt att de får träna på och utveckla 

sina sociala färdigheter, anser Lillvist. Barn som har känslomässiga och sociala 

svårigheter kan få stora problem när de ska kommunicera med andra barn 

eller vuxna, förklarar Kinge (2000). Författaren uttrycker att barn i behov av 

särskilt stöd ofta blir utstötta från samspel och lek, samt att de kan upplevas 

som oförutsägbara, provocerande och krävande. Nilholm (2012) förklarar att 

det är viktigt att inte peka ut barn i behov av särskilt stöd som annorlunda när 

man försöker jobba förebyggande. 

 

Luttropp (2009) beskriver att exempelvis barn med lindrig utvecklingsstörning 

redan i förskolan behöver förberedas på ett kollektivt lärande, för att de annars 

kan få större svårigheter vid skolstarten. Författaren uttrycker vidare att barn i 

behov av särskilt stöd drar stor fördel av att finnas i en integrerad grupp, där 

de får samspela både med vuxna och barn. Granlund (2009) förklarar att det är 

viktigt att vuxna funderar kring och underlättar för barn som inte har så 

mycket samspel tillsammans med andra barn. Det skulle exempelvis kunna 

handla om att barnen får leka i mindre grupper, uttrycker Granlund. I Lillvist 

och Granlunds (2009) studie visade det sig att det var ovanligt att förskolorna 

fick hjälp utifrån i from av exempelvis specialpedagoger, då det handlade om 

att utveckla barns sociala färdigheter och samspel med andra barn. Däremot 

var det vanligare att få hjälp utifrån då det handlade om svårigheter inom tal 

och språk. Lillvist och Granlund anser att en möjlig förklaring till detta kan 

vara att det är svårare att få denna hjälp utifrån eftersom det behövs fler än ett 

barn för att öva på sociala färdigheter. Det vill säga att sociala färdigheter 

endast kan tränas i par eller i en grupp. 
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Björck-Åkersson (2009) uttrycker att orsaken till att vissa barn i behov av 

särskilt stöd inte tar initiativ till interaktion med andra människor kan bero på 

att personer i barnets omgivning inte ger barnet tillräckligt med tid och 

utrymme i samspelet. Författaren skriver vidare att det även kan bero på att 

barnet inte har hunnit lära sig hur man ska göra för att ta initiativ till ett 

samspel. Björck-Åkersson menar därför att i dessa fall skulle möjliga sätt att 

hjälpa barnen kunna vara att helt enkelt ge dem den tid och det utrymmet de 

behöver till samspel eller att hjälpa barnet att lära sig nya strategier till att 

skapa ett samspel. Luttropp och Granlund (2010) har studerat vilka skillnader 

som går att se på interaktionen barn emellan, för barn utan och med 

utvecklingsstörning. Författarna fann att alla barnen interagerade i ungefär 

samma sammanhang, men att barnen med utvecklingsstörningar tog initiativ 

till färre interaktioner med andra barn och fler med vuxna, än vad de andra 

barnen gjorde. Luttropp och Granlund beskriver en problematik med att barn 

med utvecklingsstörning oftare interagerar med vuxna än med andra barn. 

Författarna menar att en möjlig konsekvens av detta är att barnen istället ges 

färre möjligheter till interaktion med andra barn. Luttropp och Granlund 

hävdar att en möjlig förklaring till att barn i behov av särskilt stöd väljer att 

interagera mer med vuxna än barn kan bero på att vuxna anpassar sig mer 

efter barnet än vad de flesta barnen skulle göra. 

 

Kinge (2000) beskriver att vissa barn som har känslomässiga och sociala 

svårigheter kan ha haft en brist i interaktion med sina närstående. Författaren 

menar att vissa barn i behov av särskilt stöd kanske inte har fått uppleva ett 

bra samspel och en trygg kontakt i tidig ålder, vilket kan ha stor betydelse i 

barnets fortsatta utveckling. Detta behöver dock inte vara fallet för alla barn i 

behov av särskilt stöd, men Nilholm (2012) hävdar att genom att lära barn att 

ta ansvar och fungera bra i en grupp så får de förmodligen viktiga fördelar i 

sitt framtida yrkesliv. Kinge (2000) menar att pedagogers utmaning är att ta 

reda på hur de kan hjälpa barnen vidare i sin utveckling genom att söka efter 

möjliga åtgärder och att fånga de många olika komplexa delarna i barns liv.  

Detta visar på att pedagoger på förskolan har en viktig roll i att hjälpa och 

utmana barnen i sin fortsatta utveckling. 

  

Vuxnas roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

I Lpfö98 (Skolverket, 2011) går det att läsa att: 

 
Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn 

med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen. (s.5). 

 

Citatet visar på att alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, 

ska få den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas och vara en tillgång i 

gruppen.  Det förklaras att en viktig del för att detta ska bli möjligt för alla 
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barn är att pedagogerna har en förmåga att samspela med barnen och skapa en 

förståelse för dem och att de får föräldrarnas förtroende (Lpfö98, Skolverket, 

2011). Wormnæs (2001) skriver att det är viktigt att ha ett bra samarbete mellan 

förskolan och hemmet. Céwe (2003) uttrycker att då föräldrar får höra att deras 

barn är i behov av särskilt stöd kan de reagera på väldigt olika sätt. Författaren 

beskriver vidare att vissa föräldrar säger att de känner barnet bäst och att 

pedagogerna inte har rätt. Andra föräldrar kan istället diskutera barnets behov 

tillsammans med pedagogen på ett bra sätt. Dock förklarar Céwe att även de 

föräldrar som tycks vara väl insatta i vilka behov barnet har, kan ibland 

plötsligt bryta ihop. Författaren menar att detta kan bero på att föräldrarna 

upplever en sorg som de ännu inte har hunnit bearbeta klart och att det därför 

är viktigt att vara förstående och att stödja föräldrarna då det blir för mycket 

för dem. 

 

Björck-Åkersson (2009) skriver att verksamheten inte kan utformas lika för alla 

barn, utan istället bör den anpassas efter varje barns individuella 

förutsättningar och behov. Därför förklarar författaren att det ställs höga krav 

på pedagogerna eftersom de ska anpassa förskolan verksamhet på så sätt att 

alla barn får sina behov tillgodosedda på bästa sätt. När Kinge (2000) förklarar 

sina tankar om hur vuxna bör göra för att hjälpa barn med sociala och 

emotionella svårigheter skriver hon: ”Jag är övertygad om att med personligt 

engagemang, vilja och förmåga att leva sig in i barns verkliga känslor och 

belägenhet, har vi vuxna en hjälp att erbjuda som kan ändra på mycket i deras 

liv.”(s.5). 

 

Sandberg och Norling (2009) beskriver att det inte finns någon generell metod 

för att hjälpa alla barn i behov av särskilt stöd och att det därför kan vara bra 

att studera det enskilda barnet för att finna dess styrkor, svagheter och vad 

barnet behöver för att få de bästa möjligheterna att utvecklas vidare. 

Författarna uttrycker även att möjligheterna för att det enskilda barnet ska få 

det stöd det behöver ökar då personalen fortbildar sig för att öka sin 

kompetens kring barn i allmänhet och barn i behov av särskilt stöd. I arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd ses pedagogers kompetens ofta som en viktig 

del, uttrycker Lindqvist och Nilholm (2013). Lutz (2013) uttrycker dock att 

pedagoger ofta beskriver att bristen på tid gör att de har svårt att möta alla 

barns individuella behov. Författaren förklarar vidare att bristen på tid anses 

öka då pedagogerna får fler och större krav kring att exempelvis göra skriftliga 

dokumentationer. 

 

För att barn ska ges möjlighet att vara en del av gruppen förklarar Serrebo 

(2003) att det viktigaste är att personalen på förskolan vill utvecklas och göra 

en förändring i sitt arbetssätt och de rutiner som finns. Olsson och Olsson 

(2013) hävdar att genom att utveckla ett förändrat arbetssätt kan pedagoger på 

förskolor och skolor finna vilka möjligheter det finns för att förebygga att barn 

hamnar i pedagogiska svårigheter. Mohss (2014) beskriver att när förskolor har 

tagit hjälp av en specialpedagog är det viktigt att pedagogerna själva 

engagerar sig och ser att de måste vara en del i det specialpedagogiska arbetet. 

Författaren förklarar vidare att det är arbetslaget som ska utföra det som har 
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beslutats tillsammans med specialpedagogen och se till att upprätthålla arbetet 

för att få en fungerande verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Olsson och Olsson (2013) förklarar att barn som ofta blir tillrättavisade och 

kränkta har risk att utveckla en låg självkänsla. Författarna uttrycker vidare att 

barn i behov av särskilt stöd kan uppfatta varje motgång som en personlig 

kränkning, vilket vidare kan leda till att de tar ut sin ilska på andra människor. 

Olsson och Olsson skriver att vuxna i barnets omgivning måste engagera sig 

och visa intresse för barnet för att kunna vända en negativ utveckling till 

någonting positivt. Sandberg et al. (2009) berättar i sin studie att personalen på 

förskolan behöver behandla barn i behov av särskilt stöd med respekt, ge dem 

beröm och positiva kommentarer. Enligt pedagogerna som intervjuades i 

författarnas studie är det dock svårt att alltid ha en positiv inställning. Kinge 

(2000) beskriver att: 

 
Inåtvända barn behöver vårt initiativ, vår lyhördhet, kreativitet och uthållighet 

för att bli hjälpta ur sin isolering. Utagerande barn behöver å andra sidan andra 

tillvägagångssätt, men likafullt samma egenskaper hos oss (s.37).  

 

Kinge menar att både inåtvända och utagerande barn behöver vuxnas 

engagemang och lyhördhet oavsett vad de behöver hjälp att utveckla. 

 

Olsson och Olsson (2013) uttrycker att stabiliteten på relationen mellan 

pedagogen och barnet är viktigt. Författarna anser vidare att pedagogen 

behöver sätta gränser, klara av att bli provocerad, upprätthålla och skapa 

sociala strukturer och rutiner. Författarna skriver att det även kan vara bra att 

tänka på hur regler uttrycks för barnen. Det vill säga att om en regel 

formuleras på ett positiv sätt kan det ge mer effekt än om man låter irriterad 

(Olsson & Olsson, 2013). Kinge (2000) förklarar att en nära kontakt med en 

vuxen kan för många barn vara det som behövs för att barnet senare ska kunna 

utveckla en liknande relation med andra barn och skapa ett bra samspel. 

 

Kinge (2000) skriver att med hjälp av empati bör pedagoger försöka skapa en 

förståelse för motivet till barns beteenden. Vad försöker barnet visa genom 

sina handlingar och hur kan vi hjälpa barnet (Kinge, 2000)? Författaren menar 

vidare att pedagogen sedan kan försöka kommunicera sin egen förståelse 

tillbaka till barnet, så att det förhoppningsvis kan hjälpa barnet att förstå sina 

egna känslor och försöka ta kontroll över dem. Att vara empatisk med barn är 

inte alltid lätt och det krävs mycket mer än bara vilja, förklarar Kinge. 

 

Lutz (2013) uttrycker att om verksamhetsansvariga och skolledningen skulle 

ändra sitt tankesätt och det skulle satsas mer kring specialpedagogiska insatser 

redan i förskolan, så skulle fler barn kunna få hjälp i tidig ålder. I nuläget läggs 

mest fokus på skolan och barn ges först det stöd de behöver efter att de har 

gått några år i grundskolan, förklarar Lutz. 
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 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka tankar och erfarenheter förskolepedagoger har om 

de inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som används i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Frågeställningar: 
 

 Hur beskriver förskolepedagoger de inkluderande och exkluderande 

tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd? 

 

 Hur beskriver förskolepedagoger att de arbetar för att kunna  

tillgodose varje barns individuella behov och förutsättningar?  
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 Metod 
Jag kommer i denna del att ta upp hur arbetet har lagt upp och varför jag har 

gjort dessa val. Jag beskriver även de etiska ställningstaganden som har följts 

och diskuterar tillförlitligheten. Jag avslutar med en metoddiskussion. 

 

Metodval 

Detta är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra stycken 

förskolepedagoger från fyra olika förskolor. Elisson (2013) beskriver en 

kvalitativ studie som att huvuduppgiften är att tolka och förstå resultatet, 

istället för att försöka generalisera och förutsäga. Min tanke var att jag ville ta 

reda på pedagogernas egna tankar och erfarenheter och därför ansåg jag att en 

kvalitativ studie var mest relevant. Jag ansåg att jag behövde intervjua minst 

fyra förskolepedagoger för att få fram ett tillräckligt bra resultat. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att det oftast inte räcker med endast en 

eller två intervjupersoner. Författarna beskriver vidare att efter att man har 

gjort flera intervjuer kan det uppstå en form av mättnad där man känner igen 

svaren i flera av sina intervjuer, vilket kan göra att ytterligare intervjuer inte 

ger någon ny kunskap. Detta var något jag började märka av efter att jag hade 

genomför mina fyra intervjuer och kände på grund av detta inget behov av att 

utföra fler intervjuer. 

 

Elisson (2013) förklarar att intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende på 

syftet. Det vill säga mer eller mindre strukturerad. Den som intervjuar är mer 

aktiv i samtalet ju mer strukturerad intervjun är (Elisson, 2013). Metoden jag 

använde mig av vid dessa intervjuer var semistrukturerade intervjuer. Jag 

hade förberett fasta huvudfrågor och även möjliga följdfrågor. Följdfrågorna 

var något som jag kunna använda mig av som ett stöd om intervjupersonerna 

hade svårt att förstå frågan eller om det var något mer jag ville veta (Bilaga 2). 

Tanken var även att det kunde hjälpa mig att få intervjupersonerna att hålla sig 

till temat och att de skulle prata om ungefär samma saker oavsett vilken 

inställning de hade. Jag ville inte använda mig av strukturerade intervjuer, 

vilket Stukát (2011) beskriver ofta består av slutna frågor med fast ordning och 

där det oftast finns förutbestämda svarsalternativ. Stukát förklarar vidare att 

till skillnad från enkäter eller strukturerade intervjuer är semistrukturerade 

intervjuer och djupintervjuer lättare att anpassa sig efter intervjupersonen och 

med hjälp av följdfrågor ges det möjlighet att utförligare undersöka de svar 

som har getts. Stukát beskriver att metoden är beroende av vilka förmågor och 

färdigheter intervjuaren har. Även Elisson (2013) skriver att intervjuarens 

skicklighet har större betydelse ju mindre strukturerad intervjun är. En 

utmaning jag själv hade var just själva utformandet och genomförandet av 

intervjuerna. Av tidigare erfarenheter har jag märkt att jag har haft svårt att 

använda mig av få intervjufrågor. Jag ville inte att intervjuerna skulle bli för 

korta, men jag ville samtidigt inte att frågorna skulle vara för ledande eller 
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specifika. Därför tog jag beslutet att skriva några breda huvudfrågor och några 

möjliga följdfrågor som jag endast behövde använda om jag kände att det var 

relevant.  

 

Urval 

När jag skulle söka reda på vilka pedagoger jag kunde intervjua valde jag att 

fråga en person som jag visste hade haft hand om ett barn i behov av särskilt 

stöd. Jag frågade även en annan person som jag visste vem det var, men inte 

kände väl. Denna person var tyvärr sjukskriven för tillfället, men hon 

rekommenderade en annan person från samma förskola som jag valde att 

kontakta istället. För att hitta de sista två personerna frågade jag en 

förskolechef i kommunen om hon hade några förslag på vilka jag skulle kunna 

kontakta på två specifika förskolor och vilka kontaktuppgifter de hade. När jag 

hade fått dessa kontaktuppgifter mejlade jag ut missiven (Bilaga 1) och senare 

kontaktade jag pedagogerna över telefon. Alla pedagoger som jag skickade ut 

missiven till valde att delta i min studie, förutom den som var sjukskriven 

under perioden som jag ville genomföra intervjuerna. Dock kontaktade en 

pedagog mig om att hon var sjuk samma dag som intervjun skulle 

genomföras, men som tur var kunde vi lösa detta genom att boka in en ny tid 

veckan efter.  

 

De fyra pedagoger som jag har intervjuat har fått fiktiva namn i denna studie, 

för att deras identiteter inte ska avslöjas. Dessa pedagoger har jag valt att 

benämna som Ida, Maria, Sara och Lisa. Tre av pedagogerna var utbildade till 

förskollärare och en till barnskötare. Jag har valt att begränsat mig till en liten 

kommun vid norrlandskusten. Alla intervjupersoner jobbar i samma kommun, 

men på fyra olika förskolor. Svensson och Ahrne (2011) uttrycker att det ibland 

kan vara en fördel att koncentrera sig på en enda miljö, eftersom det kan ge en 

viss kontinuitet och en bättre inblick i studien.  

 

Genomförande 

När jag kontaktade intervjupersonerna lämnade jag ut vad studien skulle 

handla om, men jag valde att inte lämna ut de exakta intervjufrågorna i förväg. 

Jag valde att endast förklara att studien skulle handla om barn i behov av 

särskilt stöd. Orsaken till detta var att jag ville att pedagogerna skulle hinna 

tänka igenom vad de tänkte på när de hörde uttrycket barn i behov av särskilt 

stöd, men jag ville undvika att intervjupersonerna skulle anteckna ner korta 

svar på de frågor som jag tänkte ställa. Jag ville höra pedagogernas egna 

berättelser om sina tankar och erfarenheter. Min tanke var att de skulle berätta 

så mycket som möjligt själva och att jag endast skulle styra dem om det var 

något speciellt jag ville veta mer om eller om de kom för långt ifrån studiens 

syfte. Elisson (2013) uttrycker att det är vanligt att man i en kvalitativ studie 

ber intervjupersonen att med egna ord beskriva sin uppfattning av något. 

Detta var min tanke med min första intervjufråga. Det vill säga att jag bad 

intervjupersonerna att berätta för mig vad de tänkte på när de hörde uttrycket 

barn i behov av särskilt stöd. 
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Jag valde att använda mig av ljudinspelning under mina intervjuer. Jag hade i 

missivet tagit upp att detta var min tanke och jag frågade även efter 

intervjupersonernas godkännande precis innan intervjuerna skulle starta. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan det vara lämpligt att inleda 

intervjun med att förklara vad studien kommer att handla om och därefter be 

intervjupersonen om samtycke för ljudinspelning. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne skriver att det kan vara en fördel att även ta anteckningar under 

intervjun, oavsett vilken inspelningsteknik man använder sig av. Författarna 

förklarar vidare att om något skulle gå fel med tekniken så ger anteckningarna 

en möjlighet att delvis återställa samtalet i efterhand. Detta var något jag valde 

att göra för säkerhets skull om något skulle gå fel och för att jag skulle ha 

möjlighet att skriva ner stödord och mina egna tankar. Jag antecknade bara 

vissa saker eftersom jag ville vara fokuserad på vad intervjupersonen berättade 

och inte behöva avbryta för att få tid att anteckna. 

 

I missivet beskrev jag att min tanke var att varje intervju skulle hålla på i 

ungefär 45 minuter, men att jag gärna såg att vi åtminstone hade en timmes tid 

inbokad. Svensson och Ahrne (2011) uttrycker att deras erfarenhet är att en 

intervju oftast brukar hålla på i omkring 45-60 minuter, oavsett vem man 

intervjuar.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Svensson och Ahrne (2011) beskriver att generalisering exempelvis kan handla 

om huruvida studiens resultat går att överföras på andra liknande sociala 

miljöer eller personer. Jag kan omöjligt utifrån endast fyra intervjuer ge en 

generell bild av de uppfattningar som finns om de inkluderande och 

exkluderande tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Detta var inte heller min tanke, utan jag har valt att 

utifrån dessa intervjuer försöka skapa en inblick i några av de tankar och 

erfarenhetet förskolepedagoger har kring ämnet. 

 

Stukát (2011) förklarar att intervjupersoner ibland försöker ge de svar som de 

tror att intervjuaren vill ha. Jag tror att det kan vara ganska vanligt. Därför 

tänkte jag att det kunde vara bra att tänka igenom intervjun och fundera på om 

svaren upplevdes som ärliga, både genom hur de formuleras och genom att 

fundera på vilka kroppsuttryck intervjupersonen hade. Det var något jag tog 

med mig under mitt arbete med datamaterialet, för att försöka försäkra mig 

om svaren var sanningsenliga eller inte. 

 

Elisson (2013) förklarar att det är viktigt att samtycke har lämnats om 

intervjuer ska spelas in. Två av intervjupersonerna i min studie ville till en 

början inte bli inspelad under intervjuer, men när jag förtydligade att det bara 

var jag som skulle lyssna på inspelningen och att jag sedan skulle radera filen 

efter att studien är klar fick jag godkännande från en av dem. Den andra 

förskolepedagogen ville ändå inte bli inspelad, så då fick jag istället försöka 

anteckna så mycket som jag hann. De andra två svarade direkt att det var okej. 
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Jag upplevde att den intervjun då jag inte fick spela in ljudet var svårare att 

använda som citat i resultatet. På grund av att jag inte hann få ner allt 

ordagrant blev datamaterialet kortare än vid de andra intervjuerna och 

transkriberingen blev inte lika utförligt skriven. Dock anser jag att själva 

intervjuerna blev likavärdiga i sitt utförande. Det vill säga att jag ändå kunde 

utföra semistrukturerade intervjuer, där jag anpassade följdfrågorna efter det 

intervjupersonerna uttryckte. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att en intervju säger något om 

hur intervjupersonen tolkade ämnet för stunden och inget annat. Författarna 

menar vidare att det inte går att få veta allt, men att en intervju kan ge viktiga 

insikter. Jag kunde alltså bara tolka det intervjupersonerna hade uttryckt till 

mig under just den korta stund vi pratade och kunde inte veta om de hade 

svarat annorlunda vid ett annat tillfälle. Eftersom jag bara kunde utgå från den 

informationen som jag fick under själva intervjuerna ansåg jag att det var 

viktigt att spela in ljudet och anteckna för att inte gå miste om något av det 

som uttrycktes. På grund av att jag valde att, i de fall då jag fick tillåtelse, 

använda mig av ljudinspelningar och anteckningar anser jag att det 

intervjupersonerna sa under intervjuerna kunde skriftligt återskapas på så bra 

sätt som möjligt. Detta gjorde att jag lätt kunde gå tillbaka och veta ordagrant 

vad de hade sagt. Att intervjuerna utfördes öga mot öga ansåg jag var är en 

fördel, jämfört med att göra en intervju över telefon eller med webbkamera. 

Jag fick då bättre möjlighet att exempelvis tolka intervjupersonernas 

kroppsuttryck. Svensson och Ahrne (2011) menar att telefonintervjuer även lätt 

blir mer formella och att det krävs mer förberedelse från den som intervjuar. 

 

När jag skrev mina intervjufrågor gjorde jag valet att inte använda mig av 

begreppen inkludering och exkludering. Min tanke med detta var att jag inte ville 

att intervjupersonerna skulle uppleva att jag hade en negativ eller positiv 

inställning till någon av dessa ord. Jag ville att pedagogerna skulle berätta hur 

de själva tänkte och vilka erfarenheter de hade av detta. Jag kom med 

inställningen att jag ville vara öppen och se att både dessa tillvägagångssätt 

kanske skulle kunna kombineras eller ha olika fördelar och nackdelar 

beroende på situation. Jag tror att detta kan ha bidragit till att 

intervjupersonerna inte fastnade vid tanken att det finns ett rätt och fel svar. 

 

Etiska ställningstaganden 

Jag har i min studie följt Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Innan jag utförde intervjuerna hade jag skickat ut missiv till de 

möjliga intervjupersonerna. I missivet förklarade jag exempelvis att min studie 

handlade om barn i behov av särskilt stöd, min tanke kring när jag ville utföra 

intervjuerna, ungefär hur lång tid jag skulle behöva och att jag skulle följa de 

fyra forskningsetiska principerna. Det vill säga samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Denna 

information berättade jag även personligen precis innan själva intervjuerna 

började. 
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Samtyckeskravet uttrycker att alla deltagare i en undersökning själva har 

rätten att bestämma om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag har kontaktat alla fyra intervjupersoner och frågat om de ville delta i 

studien, både genom mejl och telefonkontakt. Jag har även varit i kontakt med 

förskolepedagogernas förskolechefer. 

 

Informationskravet betyder att de inslag som kan tänkas påverka deltagarnas 

villighet att delta skall läggas fram, för att de själva ska kunna avgöra om de 

vill delta eller inte i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Därför valde jag att i 

missivet förklara för intervjupersonerna vilka villkor som gällde för deras 

deltagande och vad studien skulle handla om. Jag uttryckte att alla ljudfiler 

endast skulle användas av mig och att jag skulle radera dem när uppsatsen var 

klar. Jag förklarade att alla pedagoger och förskolor som deltog skulle vara 

avidentifierade i min uppsats och att den informationen som jag samlade in 

inte skulle användas till något annat än till min studie. Jag har därför följt 

nyttjandekravet, som enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar om att insamlade 

uppgifterna endast skall användas för forskningsändamål. Jag har alltså inte 

lämnat ut information om intervjupersonerna eller förskolorna till någon som 

ej är behörig till detta. Detta ville jag tydliggöra för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga med att ingen utomstående skulle få tillgång till 

detaljerad information som skulle kunna avslöja deras identiteter. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) handlar konfidentialitetskravet om att det inte ska vara 

möjligt för utomstående personer att kunna identifiera personer som ingår i en 

studie. Jag har därför valt att vara försiktig med att tydligt beskriva de olika 

intervjupersonerna och förskolorna. Dessutom har jag valt att ge 

intervjupersonerna fiktiva namn. 

 

Analysens genomförande 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att när man använder sig av kvalitativ 

data utvecklar man ofta sina egna strategier och analysverktyg, istället för att 

använda sig av färdiga analysmodeller. Det är något som jag har valt att göra. 

Jag har alltså inte sökt efter en specifik metod, utan jag har valt att göra det 

som jag anser passar bäst för just denna studie och det material som jag har fått 

fram. 

 

Innan jag kunde jämföra intervjuerna med varandra började jag med att 

transkribera alla intervjuer och sedan läste jag noga igenom transkriberingarna 

och försökte kategorisera datamaterialet efter olika teman som jag fann 

relevanta. Jag valde att fokusera på dessa delar: 
 

 Pedagogers beskrivningar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 Inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som används i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. 

 Pedagogers roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 Påverkande faktorer för pedagogernas möjligheter att tillgodose varje barns 

individuella behov och förutsättningar. 
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Genom att färgmarkera datamaterialet kunde jag lättare sortera ut och se vilka 

delar som kunde relateras till varandra. Jag försökte finna olika citat i det 

intervjupersonerna hade uttryckt, som tydligt kunde beskriva det jag sökte och 

det som varje tema handlade om. Därefter resonerade jag kring dessa citat och 

tog upp andra saker som kunde relateras till dem. Min tanke med detta var att 

jag ville skapa en röd tråd genom varje del av resultatet och att skapade ett flyt 

i texten. Jag valde att avluta varje del med en sammanfattning för att läsaren 

skulle bli påmind om vad som hade tagits upp och för att visa vad jag såg som 

mest relevant.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) lär man känna sitt material och 

kan inleda tolkningsarbetet redan under tiden som man lyssnar på 

intervjuerna och transkriberar dem. Efter att jag hade transkriberat 

intervjuerna kom jag ihåg mer av vad intervjupersonerna hade sagt, vilket 

gjorde att jag vid skrivandet av resultatdelen kände till datamaterialet väl. 

Elisson (2013) förklarar att det är vanligast att redovisa intervjuer i löpande 

text och med hjälp av utdrag från intervjuerna när man arbetar med kvalitativa 

metoder. Detta är något som jag har valt att göra. 

 

För att visa när intervjupersonerna har stannat upp och funderat kring vad de 

skulle säga, har jag valt att valt att markera det med ”…”i citaten. Då jag har 

valt att ta bort en del av citaten markeras det med ”/…/”. Både Stukát (2011) 

och Ahrne och Svensson (2011) förklarar att det i vissa fall kan vara bra att 

göra en förfinad version av citaten från intervjupersonerna, men det även kan 

vara relevant att använda sig av talspråket som det är. Författarna beskriver att 

det beror på vad man vill få fram. Det här är något jag har försökt att tänka på i 

min resultatdel och har därför i vissa fall gjort små förändringar i citaten för att 

förtydliga för läsaren.   

 

Metoddiskussion 

Valet av att använda mig av intervjuer var enligt mitt perspektiv det mest 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag tycker att det gick bra 

att utföra intervjuerna utifrån vilka erfarenheter och förutsättningar jag hade. 

Vissa av intervjupersonerna hade lättare att prata mycket för sig själva än vad 

andra hade, men jag fick ändå fram många intressanta svar från alla.  

 

Jag valde att genomföra intervjuer med pedagoger, istället för med barn. En 

tanke var att det hade varit svårt att få fram ett bra resultat om jag hade valt att 

intervjua barn om deras tankar kring inkludering och exkludering av barn i 

behov av särskilt stöd. Det vill säga att det hade varit svårt att på så kort tid ta 

reda på barnens egna tankar och känslor och att jag inte säkert hade kunnat 

veta om barnen verkligen hade förstått vad jag frågade om. Jag tänkte även att 

mitt syfte och mina frågeställningar endast kunde utgå från pedagogers tankar 

och erfarenheter och att det därför inte var relevant att intervjua barn. 

 

Observationer hade kunnat vara ett sätt att få se hur pedagogerna verkligen 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Dock var inte det syftet med studien. 
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Jag ville lägga mitt fokus på att se det ur pedagogernas perspektiv, det vill 

säga att få veta vilka tankar och erfarenheter de hade. Det var därför inte 

relevant att utföra observationer. Jag tänkte också att om jag hade gjort 

observationer så hade det inte varit säkert att jag skulle ha funnit något 

relevant under den tiden jag var där, både på grund av tidsbrist och att 

pedagogerna kanske hade gjort på ett annat sätt än vanligt om de visste att jag 

var där. 

 

Valet att använda mig av öppna huvudfrågor tror jag var en fördel. Jag ville 

göra en kvalitativ studie och jag anser att det var mest passande och intressant 

för det jag ville studera. Jag försökte att undvika att avbryta 

intervjupersonerna och istället låta dem prata så länge de själva hade något att 

säga. En forskare som försöker minimera sig egen medverkan, som försöker ta 

distans och som visar en neutralitet, beskriver Svensson och Ahrne (2011) som 

en bra forskare. Vid vissa tillfällen ställde jag följdfrågor för att jag tydligare 

skulle förstå vad de ville säga, men jag försökte att bara ställa dessa frågor då 

de själva blev tysta och jag försökte att undvika att styra deras svar. Om jag ska 

vara självkritisk så kan jag nu i efterhand se att jag vid några tillfällen ställde 

följdfrågor där jag kanske till viss del visade min egen inställning till det de 

pratade om just då. Min tanke var egentligen att jag ville visa förståelse för vad 

intervjupersonerna berättade och att jag själv ville veta om jag hade uppfattat 

det de hade sagt på rätt sätt. Jag tror inte att intervjupersonerna själva 

upplevde att jag påverkade dem genom de frågorna jag ställde, utan jag tror 

mer att de såg det som att jag var intresserad av vad du berättade. Detta är 

självklart inget jag kan veta säkert. Svensson och Ahrne (2011) skriver att en 

teknik för att få intervjupersoner att förklara mer är att ställa följdfrågor där 

personens egna ord används. Jag försökte att använda mig av följdfrågor som 

dessa när det fanns något som jag ville vara säker på att jag förstod rätt eller 

när jag ville veta något mer om just det de uttryckte. 

 

På grund av att jag valde att föra anteckningar under intervjuerna uppstod det 

vid vissa tillfällen en liten stund tystnad då jag försökte hinna anteckna ner 

något innan jag skulle gå vidare med nästa fråga. Tystnaden gjorde på ett 

naturligt sätt att intervjupersonerna fick mer tid att tänka och vid flera tillfällen 

kom de på fler saker som de kunde ta upp eller förtydliga, vilket gjorde att de 

gav mig utförligare svar. Anteckningarna bidrog även till att i de fall då 

intervjupersonerna berättade något intressant efter att jag hade stängt av 

ljudinspelningen så kunde jag lättare komma ihåg ungefär vad de hade sagt 

och kunde därför anteckna ner det så fort intervjun var klar. 

 

Ahrne och Svensson (2011) uttrycker att det är viktigt att ha en tidsplan när 

man skriver ett arbete som detta. Författarna förklarar dock att saker tenderar 

att ta längre tid än man har tänkt sig och att bokandet av intervjuer är en av de 

saker som kan ta lång tid. På grund av att det var svårt att få tag på 

kontaktuppgifter, att jag inte fick möjlighet att skicka ut missiven så tidigt som 

jag hade tänk och eftersom en av intervjupersonerna blev sjuk, kunde jag 

tyvärr inte helt följa den tidsplan som jag hade gjort. Jag hade egentligen velat 

börja analysera datamaterialet en till två veckor tidigare än jag nu kunde.  
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 Resultat  
I den här delen redovisar jag för vad som har uttryckts i mina intervjuer och 

jag försöker finna olika fenomen som kan relateras till syftet och 

frågeställningarna. För att tydliggöra detta är syftet att undersöka vilka tankar 

och erfarenheter förskolepedagoger har om de inkluderande och exkluderande 

tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jag 

vill veta hur förskolepedagoger beskriver arbetet med de inkluderande och 

exkluderande tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd och även hur de beskriver att de arbetar för att kunna tillgodose 

varje barns individuella behov och förutsättningar. 

 

Pedagogers beskrivningar av arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd 

I den här delen av resultatet redogör jag för det pedagogerna beskriver om 

barn i behov av särskilt stöd och hur arbetet med dessa barn kan se ut. 

 

Något som var gemensamt i alla intervjuerna var att pedagogerna sa att de var 

väldigt intresserade eller brann för barn i behov av särskilt stöd. Vissa 

upplevdes ändå ha en viss oro att säga fel och försäkrade sig därför innan 

intervjun om att de inte hade så mycket teoretiska kunskaper kring ämnet, 

även om de tycks ha ganska mycket erfarenheter av att jobba med barn i behov 

av särskilt stöd. När intervjun väl kom igång hade de många intressanta 

berättelser och tankar.  

 

Det framkommer att det inte är så lätt att beskriva vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd eftersom alla barn är olika och därför har olika behov. När en av 

intervjupersonerna försöker beskriva vilka barn i behov av särskilt stöd kan 

vara, säger hon så här: 

 
Då tänker jag ju på barn med olika behov. Olika barn, med olika behov. Det kan 

vara språkligt behov eller det kan vara andra behov. Att man behöver 

vägledning i det sociala till exempel, sociala relationer. Barn som inte fungerar i 

grupp. (Ida) 

I citatet tydliggör Ida att barn i behov av särskilt stöd kan ha olika sorters 

behov. Hon berättar att det exempelvis kan handla om att barn i behov av 

särskilt stöd behöver vägledning att utveckla sina sociala färdigheter eller 

svårigheter med språket, men hon beskriver även att det finns en hel del andra 

sorters behov. När en annan av intervjupersonerna försöker förklara vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd uttrycker hon att: 

 
Det går inte alltid att se på utsidan om barnen är i behov av särskilt stöd. På 

vissa barn kan man till exempel se det på deras rörelsemönster, deras 

uthållighet och deras sätt att bemöta andra människor. (Maria) 
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Maria beskriver här att det både finns barn i behov av särskilt stöd som har ett 

synligt handikapp och de som har ett osynligt handikapp. Hon förklarar att de 

som har ett osynligt handikapp kan exempelvis ha svårt med sin uthållighet, 

svårt med det sociala eller med motoriken. Intervjupersonen beskriver vid ett 

annat tillfälle att synligt handikapp exempelvis kan handla om att ett barn 

sitter i rullstol. Det visar sig i alla intervjuer att barn i behov av särskilt stöd 

kan ha väldigt olika behov. En av förskolepedagogerna uttrycker sig så här: 

 
Men sen är det ju, alla barn är ju så otroligt olika och har olika behov. Alltså det 

finns ju så olika varianter på alla diagnoser och allting, så att det är ju liksom… 

Många barn kan ha samma diagnos och ändå så har de ju så olika behov i alla 

fall. (Maria) 

 

Maria visar i citatet att även om två barn har samma diagnos så kan de vara 

väldigt olika varandra och ha helt olika behov. Därför är det svårt att i förväg 

veta exakt vad barn i behov av särskilt stöd behöver. Det visar sig dock i 

intervjuerna att det är vanligt att barn i behov av särskilt stöd kan behöva extra 

uppmärksamhet, omtanke, kärlek och vägledning. 

 

En av intervjupersonerna förklarar att det finns fyra delar som ett barn 

behöver för att få en fungerande vardag och att man som pedagog tydligt ser 

om någon av dessa delar saknas: 
 

Barnets sinnesställning kan vara olika från dag till dag. Deras humör kan bero 

på många andra saker. Vi brukar säga att det inte går att köra en bil om den inte 

har alla fyra däck. Om man får punka på ett av däcken så blir det svårt. De fyra 

delar som symboliserar däcken är sömnen, om barnet har ätit tillräckligt, deras 

hälsa och hur barnet fungerar socialt. Det syns tydligt om någon av dessa delar 

saknas hos barnet. (Sara) 

 

I citatet tydliggör Sara att barnens humör kan påverkas av många saker. Hon 

beskriver att det syns tydligt om barnen inte fungerar så bra socialt, om de har 

ätit dåligt eller inte sovit tillräckligt och på deras hälsa. Jag tolkar det som att 

det gäller alla barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte.  Några 

av de andra förskolepedagogerna uttrycker att hur barnens morgon har varit 

kan påverka resten av deras dag och att vissa barn ibland kan behöva vila även 

mellan aktiviteter för att klara av dagen. 

 

Sammanfattningsvis visar denna del att det är svårt att beskriva vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd och vad de behöver, eftersom alla barn är olika 

och har olika behov. Det framgår dock att barn i behov av särskilt stöd 

exempelvis skulle kunna vara barn som har ett synligt handikapp eller barn 

som har sociala- eller språkliga svårigheter. Det visar sig även att barnen kan 

påverkas av många olika saker som hur deras morgon har varit och om de har 

sovit och ätit tillräckligt. 
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Inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som 
används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

I den här delen av resultatet redogör jag för vilka inkluderande och 

exkluderande tillvägagångssätt som intervjupersonerna uttrycker används i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jag förklarar även vilken uppfattning 

intervjupersonerna verkar ha kring dessa tillvägagångssätt. 

 

Det visar sig att det inte finns någon tydlig förklaring till om det är bäst att 

jobba enskilt med barn i behov av särskilt stöd eller om barnet ska vara med i 

gruppen. Det tycks bero mycket på vilket behov barnet har, men även på 

situationen och resten av barngruppen. Dock förklarar flera av 

intervjupersonerna att det är önskvärt att alla barn får vara i gruppen så länge 

det fungerar. Här berättar en av förskolepedagogerna om dilemmat att det 

både finns nackdelar och fördelar med att ta ut det enskilda barnet ur 

barngruppen:   

 
Det diskuteras ju mycket om det där med att man inte ska lyfta ur dem ur 

gruppen, men i vissa tider så måste man kanske lyfta ur dem ur gruppen för att 

man ska se att det gagnar det barnet. /…/ Sen tror jag det är viktigt också att 

barnen känner gemenskapen, att de är en i gruppen, även fast man jobbar 

enskilt också. /…/ I största möjliga ska man ju inte ta ut dem ur gruppen,  tror 

jag, om man inte absolut behöver, om det inte är så tydliga behov så att det blir 

bättre av att sitta vid sidan om. Men annars så, att vara tillsammans det är ju 

det bästa, att lära av varandra. (Lisa) 

 

Det går i citatet att se att Lisa vill att alla barn ska vara en del av gruppen så 

mycket som möjligt. De kan då lära sig av varandra och får känna att de är en 

del av gruppen. Hon förklarar dock även att det inte alltid är det bästa för alla 

barn att vara med resten av barngruppen. Det framgår inte i citatet varför det 

inte alltid är det bästa, bara att pedagogen kan jobba enskilt med barnet. I 

intervjuerna uttrycks det att vissa barn i behov av särskilt stöd har svårt att 

fungera i en grupp och att det finns vissa saker för barn i behov av särskilt stöd 

som kan gå bättre att träna på om de endast är med en vuxen. Här berättar en 

av intervjupersonerna att det är viktigt att utgå från barnens behov och att det i 

vissa fall kan vara en fördel att jobba i små grupper istället för i stora: 

 
Ibland vet man ju att det här funkar ju inte för det här barnet och då får man väl 

hitta på något annat då. Jag tycker att det är viktigt. Det är ju viktigt att utgå 

från barnens behov naturligtvis. Det är ju det allra viktigaste. Sen om det är ett 

stökigt barns som vi är i konflikt med 100 gånger på en dag så ska ju ändå det 

barnet få sig tillgodo det alla andra barn får. Så är det ju. Vi har ju ett uppdrag 

och det är att föra barnen framåt i sin utveckling. Det måste alla barn få. Det 

kan ju innebära att man kanske måste ha tre olika samlingsgrupper. Vi är tre i 

personalen på avdelningen. Då kanske vi får dela upp oss då också har vi en 

liten grupp bara, om det funkar bättre. (Ida) 

 

Ida tydliggör för att förskolans uppdrag är att hjälpa barnen vidare i sin 

utveckling, oavsett vilka de är och hur många konflikter de hamnar i. Hon 

förklarar då att det är viktigt att hitta en annan väg och att dela in barnen i små 
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grupper kan vara en av dessa vägar. Att det är en fördel att använda sig av 

små grupper istället för stora är något som tydligt framgår i alla intervjuer. Det 

framgår även att aktiviteterna lättare kan anpassas efter barnen i små grupper. 

Intervjupersonerna uttrycker vid flera tillfällen att små grupper oftast fungerar 

bättre än stora grupper. Här visar en av förskolepedagogerna på vikten av att 

barn kan fungera i en grupp: 
 

/…/ att ge dem verktyg helt enkelt till att fungera i vardagen, i gruppen också. 

Jag menar man är ju i grupp ända tills man har gått ut skolan, sedan kanske 

man kan välja om man vill vara i en grupp eller inte, men man måste ju fungera 

tillsammans med andra människor, så gott det går. (Ida) 

 

Ida uttrycker att det är viktigt att ge barnen de redskap de behöver för att lära 

sig att fungera i grupp.  Det är något som de kommer att ställas inför under 

hela skoltiden och i vissa fall även efter. Intervjupersonerna förklarar att barn 

behöver vara med andra barn för att lära sig att fungera i en grupp, men att 

inte alltid är så lätt. De berättar att vissa barn kan ha svårt att fungera i grupp 

och har svårt att hålla fokus under en längre tid när de är tillsammans med de 

andra barnen i förskolan. En av förskolepedagogerna ger ett exempel på hur 

man kan göra med barn som har svårt att vara i en grupp:  

 
Barnet kanske inte har förmågan att delta i en grupp. Eller så kanske det räcker 

med en liten stund. Till exempel kan barnet vara med under 5-10 minuter 

medan alla äter frukt. När barnet sedan är klart får det gå. Barnet kanske inte 

klarar av längre än så. (Sara) 

 

Sara förklarar i citatet att alla barn inte har så lätt att delta i grupp och därför 

kan det i vissa fall räcka med att de får vara i gruppen under en kortare stund, 

vilket kan vara allt barnet klarar av för tillfället. Intervjupersonerna uttrycker 

att mängden olika behov som barnen har gör att de sätt som barnen får hjälp 

på är väldigt skilda. Det framkommer att alla barn är olika och behandlas 

därför olika. Som Maria sa, ”ibland är det rättvist att det är orättvist”. 

Intervjupersonen beskriver att vissa barn behöver mer tid än andra eller 

tvärtemot, att barnet kanske inte alltid behöver sitta kvar lika länge som de 

andra barnen för att det inte klarar av det. 

 

Det tycks finnas flera olika sätt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd och 

dessa metoder kan både användas enskilt och i grupp. Det framkommer att 

alla förskolepedagogerna har använt stödtecken tillsammans med barnen. 

Vissa använder det tillsammans med alla barn och vissa endast tillsammans 

med barnet som är i behov av särskilt stöd. Här berättar en av 

intervjupersonerna att de använder stödtecken tillsammans med alla barnen 

på förskolan: 
 

Som här till exempel så har vi ju barn som behöver lite extra stöd och då har vi 

ju både bilder och så har vi ju valt så att vi har veckans tecken och då har vi ju 

det med alla barn, i sånger, i ramsor, i vardagen överhuvudtaget plockar vi ju in 

det. Ofta blir det ju för att man kanske har ett barn som behöver lite extra. 

(Maria) 
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I citatet tydliggör Maria för att det ofta är så att man börjar använda stödtecken 

för att det finns något barn som behöver det lite mer, men att de andra barnen 

på förskolan också får lära sig dem. Några av intervjupersonerna förklarar att 

stödtecken är något som kan hjälpa de flesta barnen att utveckla sitt språk. Det 

framkommer även att stödtecken i vissa fall kan hjälpa de andra barnen att 

uttrycka sig tydligare till det barnet som är i behov av stödtecken, då de 

exempelvis vill säga saker som ”sluta” eller ”bra”. Intervjupersonerna 

berättade att ett annat vanligt hjälpmedel är att använda sig av bilder som 

stöd. Bilderna kan användas för att göra saker tydligare för barnen och att 

förbereda för dem för vad som kommer att hända. 

 

Sammanfattningsvis visar denna del att det inte finns någon tydlig förklaring 

till om det är bäst att jobba enskilt eller i grupp med barn i behov av särskilt 

stöd. Dock anses det vara önskvärt att alla barn får vara i grupp så länge det 

fungerar. Det framgår att vissa barn har svårt att vara i en grupp under en 

längre tid och att små grupper anses fungera bättre än stora grupper. I 

intervjuerna uttrycks det att alla barn inte kan behandlas lika och att det finns 

olika sätt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Några av dessa metoder är att 

använda sig av stödtecken, bilder som stöd och att förbereda barnet på vad 

som ska hända. 

 

Pedagogers roll i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd 

I den här delen av resultatet redogör jag för vilken roll pedagogerna på 

förskolan anses ha i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

De framkommer i intervjuerna att pedagogernas inställning är viktig när man 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd. En av förskolepedagogerna berättar 

här vikten av att fokusera på det positiva hos barnen: 
 

Det är så viktigt att man hittar de här positiva sakerna. Det är jätteviktigt. Man 

ska lista upp alla positiva saker. /…/ Naturligtvis också berätta för barnet att 

”vad bra du är på det här”, för att stärka barnet. Men även för oss pedagoger, så 

att man inte fastnar i det här inte-träsket, där det bara är negativt allting och 

”gu vad jobbig du är”, så här. För det fungerar ju inte. Nä, då måste man hitta 

de här positiva bitarna hos barnen, ”Jättego kille” eller ”Jättetrevlig tjej”. (Ida) 

 

Ida tydliggör i citatet att det är viktigt att pedagogerna inte fastnar i att bara 

tänka negativt. Hon menar att det positiva hos barnet är något man bör lyfta 

fram, både till barnen, men även till pedagogerna själva. I intervjuerna 

uttrycktes det dock att det inte alltid är så lätt att ständigt hålla en god min och 

att pedagogerna ibland kan behöva ventilera tillsammans med sina 

arbetskamrater, som Ida uttrycker sig ”Då orkar man inte mer. Man är inte mer 

än människa heller”. Här förklarar en av intervjupersonerna att pedagogens 

inställning till barnet är viktigt: 
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Det är viktigt med någon som har förståelse för barnet. Någon som ser barnet 

för den det är. Den som ska jobba med barn i behov av särskilt stöd kan inte 

bara se barnet som någon som är jobbig. /…/ Man måste vara med, ha närvaro. 

Man kan inte lämna barnet. Man måste stödja, förmedla och förklara för barnet. 

(Sara) 

  

I citatet visar Sara på att den som ska jobba med barn i behov särskilt stöd 

måste ha rätt inställning till barnet. Att barn behöver någon som har förståelse 

för dem och som ser dem för vem de är. Hon uttrycker även att det är viktigt 

att vara närvarande, att förklara, förmedla och stödja barnet. Det uttrycktes i 

flera av intervjuerna att pedagogens sätt att se på barnet och hur det stödjer 

barnet kan ha stor betydelse för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

fungerar. En av intervjupersonerna beskriver att det inte är säkert att något 

som fungerar för en pedagog fungerar för alla andra, eftersom alla barn och 

vuxna är olika. Dock framgår det från intervjuerna att det är viktigt att som 

pedagog inte hela tiden bli arg på barnen om de gör något som pedagogen inte 

uppskattar, utan att istället tänka på hur man bemöter dem på ett bra sätt.  

 

Det visar sig att man som pedagog inte ska ge upp för tidigt om något känns 

jobbigt eller när man försöker testa något nytt. Här förklarar en av 

intervjupersonerna varför man inte ska ge upp för tidigt. 

 
Spännande att se att liksom det går ju faktiskt att förändra fast man tycker att 

”nä men hur ska detta gå?”, men det tar ju lite tid. Man får ju inte heller tro att 

bara för att jag börjar med det här så får jag ett resultat. Man får ju liksom 

kanske se ett resultat om några månader på det man gör. /…/ Man får inte ge 

upp för tidigt, utan det är bara att vara ihärdig och fortsätta. Så är det ju. 

(Maria) 

 
Maria förklarar i citatet att det kan ta lång tid innan det man gör ger något 

resultat, så även om det känns som det inte går bör man fortsätta att försöka. I 

intervjuerna uttrycktes det att om något inte fungerar ska man inte ge upp, 

utan istället fundera på vad som gick fel och hur det kan bli bättre till nästa 

gång. Det framgår i intervjuerna att det är viktigt att alla pedagoger tror på 

eller åtminstone är med på det man gör, men det tycks inte alltid vara så lätt 

att få med alla. Även en bra kommunikation i arbetslaget anses vara en fördel. 

En av förskolepedagogerna förklarar det så här: 

 
Det är viktigt att man har bra kommunikation i arbetslaget. Att man då vågar 

lyfta saker och ting och samtidigt som jag sa tidigare att våga prova. Den finns 

ju som ingen lös (-ning), alltså ingen patentlösning för allting. (Lisa) 

 

I citatet uttrycker Lisa att det är viktigt att våga lyfta saker i arbetslaget och att 

man har en bra kommunikation. Hon säger även att det inte finns en självklar 

lösning på alla problem, utan att man måste prova sig fram. 

 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att de inte har fått tillgång till särskilt 

mycket fortbildning kring barn i behov av särskilt stöd. Det framkommer dock 

att det går att hitta mycket information på internet och genom att läsa 
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litteratur. Här förklarar en av förskolepedagogerna varför det kan vara bra att 

söka efter tips på exempelvis internet: 

 
Jag menar idag finns det ju mycket, man kan hitta mycket på nätet, det finns ju 

mycket filmer, titta på youtube. /…/ Det finns ju mycket att hämta… För det 

gäller ju att skapa förståelse, att man försöker förstå vad de… behöver få för 

hjälp. Försöker att inte bara fokusera på problemet, utan fokusera på ”hur kan 

vi göra för att det ska bli bättre?”. Men det är inte lätt alla gånger. (Lisa) 

 

I citatet uttrycker Lisa att det är viktigt att skapa förståelse för vilken hjälp 

barnen behöver och att inte bara fokusera på problemet. Hon menar att det kan 

hjälpa att leta information på exempelvis internet kring hur man kan göra för 

att hjälpa barnen. Det framkommer i intervjuerna att erfarenhet också anses 

som något viktigt. Både att pedagogerna själva har fått lära sig mycket genom 

åren, men även att arbetslaget kan lära sig av varandras erfarenheter och av 

andra som kommer utifrån. 

 

Sammanfattningsvis visar denna del att pedagogers inställning kan ha en 

betydande roll för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 

behöver ha förståelse för barnen och försöka se det positiva. Det framgår även 

att det är viktigt att inte ge upp för tidigt, utan att istället fortsätta jobba vidare 

tills man finner något som fungerar bra. Kommunikation i arbetslaget uttrycks 

som viktigt och att litteratur, internet och erfarenheter kan hjälpa pedagogen i 

sitt fortsatta arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Påverkande faktorer för pedagogernas möjligheter att 
tillgodose varje barns individuella behov och 
förutsättningar  

I den här delen av resultatet redogör jag för hur pedagogerna tillgodoser varje 

barns individuella behov och förutsättningar och vilka faktorer som kan 

påverka dessa möjligheter på både ett negativt och positivt sätt. 

 

Det framgår att pedagogerna försöker göra det bästa de kan för att tillgodose 

varje barns individuella behov och förutsättningar. Förskolor använder sig av 

olika metoder för möjliggöra detta. Ett exempel på en metod som några 

förskolor använder sig av för att uppnå detta är att varje pedagog har några 

ansvarsbarn. De har pärmar för varje barn, där de exempelvis skriver ner 

framsteg som barnen har gjort eller om det är något speciellt pedagogen har 

tänkt på, vilket anses bidra till att inget barn glöms bort. Här förklarar en av 

intervjupersonerna lite om ansvarsbarn: 

  
Vi har ju våra ansvarsbarn. Jag har ju sex stycken, som jag har lite extra ansvar 

över, som man tittar på. Då försöker jag ju varje vecka skriva ner lite extra och 

utifrån vad man ser där så om det är någonting där som jag känner att ”ja det 

här är någonting vi borde lyfta”, då diskuterar man ju det i arbetslaget… och 

ibland kan det ju vara så att man till och med lyfter det hos föräldrarna också. 

Då får man titta ”hur kan vi hjälpa det här barnet?”, ”vad är det som, vad beror 
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svårigheterna på?”, ”Är det någonting de känner igen hemma?”… Känner vi att 

vi vill ha ännu mer hjälp då har vi ju en specialpedagog. (Lisa) 

 

I citatet beskriver Lisa att varje pedagog har barn som de har extra ansvar för. 

Pedagogerna tittar lite extra på sina ansvarsbarn och antecknar sedan ner vad 

de sett. Hon förklarar att om de känner att det är något som bör lyftas med de 

andra pedagogerna så gör de det och i vissa fall även med föräldrar eller 

specialpedagogen, för att tillsammans komma fram till hur de kan hjälpa 

barnet. Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna även anpassar de 

aktiviteter som görs på förskolan efter barnens behov och förutsättningar. Här 

uttrycker en av förskolepedagogerna att det är viktigt att i arbetslaget prata om 

barnen: 

 
Vi måste ju prata om barnen. Egentligen alla barn, det är ju inte bara de som har 

särskilda behov… Och sen får vi ju i arbetslaget, då får man ju hitta strategier 

då för att det ska funka. Praktiska strategier, exempelvis att barnet ska gå ut 

först eller klä på sig sist, eller ja sådana saker, för att minimera konflikter 

kanske. (Ida) 

 

I citatet visar Ida på att det är viktigt att arbetslaget tillsammans pratar om alla 

barnen i förskolan, för att sedan finna strategier för hur de kan anpassa 

verksamheten efter barnen. Det uttrycks i intervjuerna att en bra 

kommunikation i arbetslaget är viktigt för att få en fungerande verksamhet där 

alla barn blir tillgodosedda efter deras individuella behov och förutsättningar.  

 

Det framgår i intervjuerna att det i vissa fall kan behövas ett stöd utifrån. Det 

kan både handla om någon som kommer in som extrainsatt resurspersonal 

eller exempelvis en specialpedagog som kan komma med tips och råd. Här 

beskriver en av förskolepedagogerna sin uppfattning av behovet av ett stöd 

utifrån: 

 
Det behövs hjälp utifrån. Det är så. Man kan behöva någon vinkling eller bara 

få bekräftat att man gör rätt eller. Även fast vi är ju liksom duktig och många 

har ju jobbat många år och vi har träffat många barn, men jag tycker att det är 

jätteviktigt att få hjälp utifrån. /…/ Det är ju lätt att man blir hemmablind, när 

man är liksom länge på ett ställe också, oavsett vad det är och oavsett vad man 

jobbar med. Nä men det är viktigt att få komma och få inte lite nytt. Lite tankar 

och idéer och att man ser saker som man inte ser när man går uppe i vardagen. 

(Maria) 

 

Maria tydliggör i citatet att det kan vara viktigt att få hjälp utifrån. Hon 

förklarar att det är lätt att man blir hemmabild och inte själv kan se vad som 

behöver förändras. Som pedagog vet man inte alltid om man gör rätt eller fel, 

även om man har många erfarenheter. Arbetslaget kan då få höra nya tankar 

och idéer från någon annan, som de själva kanske inte hade kommit på. En av 

intervjupersonerna förklarar att exempelvis en specialpedagog som kan ha mer 

utbildning och fler erfarenheter kring ämnet skulle kunna vara till stor hjälp 

för pedagogerna och kanske även kan ge en trygghet till barnets föräldrar. 
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Det visar sig i intervjuerna att det finns några olika faktorer som ibland kan 

göra det svårare för personalen på förskolan att tillgodose varje barns 

individuella behov och förutsättningar och att möta barn i behov av särskilt 

stöd på bästa sätt. Här beskriver en av förskolepedagogerna några av dessa 

påverkande faktorer:  

 
Det är för stora barngrupper, det finns inte så bra möjligheter till att få en resurs 

och sedan är det även brist på tid. Man har inte alltid tid att vänta på barnet. 

Vissa barn kan exempelvis ta jättelång tid på sig när de ska klä på sig. Det är 

något som barnen behöver träna på för att de ska klara sig lite själv. Eftersom 

man kanske måste gå ut till de andra barnen har man inte alltid tid att vänta på 

dem. Sedan har vi även mycket pappersarbete som tar upp tid. (Sara) 

 

I citatet tydliggör Sara för att bristen på tid, för stora barngrupper och 

svårigheten att få en extrainsatt resurspersonal är några av de faktorer som gör 

det svårare att bemöta barn i behov av stöd på bästa sätt. De andra 

intervjupersonerna uttrycker även att det finns andra påverkande faktorer som 

exempelvis bristen på pengar och att samarbetet mellan myndigheter inte 

anses fungera så bra. Jag upplever det som att intervjupersonerna känner att 

de inte alltid kan lägga all den tid och energi de vill till att uppmärksamma och 

hjälpa barnen, på grund av att dessa faktorer försvårar arbetet för pedagogerna 

på förskolan. Det framgår i en av intervjuerna att det kan vara en fördel att 

barnen får den yttre hjälp de behöver redan i tidig ålder, istället för att de först 

ska få den hjälpen när de har börjat skolan. En annan påverkande faktor som 

alla intervjupersoner uttrycker är föräldrarna. Det framgår att deras inställning 

kan ha stor betydelse för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan se 

ut. En av intervjupersonerna förklarar det så här: 

 
Men egentligen, den allra svåraste biten, det är ju föräldrar-biten. /…/ Om inte 

föräldrarna själv uppmärksammar de här behoven som barnet har. Och det 

kanske man inte ser hemma heller, utan det kan ju vara bara här, fungera i 

grupp. Då är det ju svårt, om man får mothugg från föräldrarna. Då är det 

svårare att hjälpa barnet. Då kan man inte ha något samarbete, kan inte ha 

några gemensamma strategier att hjälpa barnet. /…/ det kan ju bli så till 

exempel att vi inte får ta kontakt med specialpedagogen eller.. Det kan ju 

föräldrarna säga ifrån och då måste vi ju ändå jobba på något sätt med det här 

själv. (Ida) 

 

I citatet tydliggör Ida för att det kan vara svårare att hjälpa barnen i behov av 

särskilt stöd på bästa sätt om föräldrarna inte håller med pedagogerna. Hon 

berättar att föräldrarna exempelvis kan säga till om att specialpedagogen inte 

får bli kontaktad, men att personalen på förskolan får försöka jobba på själva. 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att det att det är ganska vanligt att 

föräldrar inte vill se att deras barn är i behov av särskilt stöd, att det blir en 

sorg för föräldrarna. Det framgår även i intervjurena att föräldrarna kan vara 

till stor hjälp om de förstår vilka behov barnet har. Då kan förskolan samarbeta 

med hemmet och tillsammans kan de på ett bättre sätt förbereda och stödja 

barnet. 
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Sammanfattningsvis visar denna del att det finns olika faktorer som kan 

påverka pedagogernas möjligheter att tillgodoser varje barns individuella 

behov och förutsättningar på bästa sätt. Det kan både vara saker som försvårar 

och underlättar pedagogernas arbete. Bristen på tid, pengar och att det är stora 

barngrupper är några av de faktorer som kan försvåra pedagogernas arbete. 

Det framgår att pedagoger i vissa fall kan behöva ett stöd utifrån. Det kan då 

handla om saker som extrainsatt resurspersonal och specialpedagoger. Även 

ett bra samarbete med föräldrar ses som något positivt som kan hjälpa barnen i 

deras fortsatta utveckling. Det framgår att vissa pedagoger har ansvarsbarn 

och pärmar där de antecknar saker om barnen och att de sedan diskuterar 

varje enskilt barn i arbetslaget. En bra kommunikation i arbetslaget anses som 

viktigt för att få en fungerande verksamhet där alla barn blir tillgodosedda 

efter deras individuella behov och förutsättningar 
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 Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka tankar och erfarenheter 

förskolepedagoger har om de inkluderande och exkluderande 

tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I 

den här avslutande delen kommer jag att ta upp vilka skillnader och likheter 

jag har funnit mellan vad litteraturen visar och det som uttrycktes av 

intervjupersonerna.  

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Lillvist och Granlund (2009) förklarar att det inte finns någon 

överenskommelse kring hur barn i behov av särskilt stöd ska definieras och 

därför är det även svårt att beräkna hur många barn som är i behov av särskilt 

stöd.  Författarna uttrycker dock att barn i behov av särskilt stöd både kan 

handla om barn med diagnoser och barn som pedagogerna anser vara i behov 

av särskilt stöd, men som inte har några diagnoser. Det anses alltså kunna vara 

en tolkningsfråga i vissa fall. Även intervjupersonerna uttryckte att det inte är 

lätt att förklara vilka barn som är i behov av särskilt stöd, på grund av att alla 

barn är olika och har olika behov. De förklarade att det kan handla om barn 

som har ett synligt handikapp som att sitta i rullstol eller ett icke synligt 

handikapp som att barnet exempelvis har sociala- eller språkliga svårigheter.  

 

Det framgick i resultatet att vissa barn behöver förberedas på vad som ska 

hända och att det kan vara viktigt att de har ätit och sovit tillräckligt. Klinge 

(2009) uttrycker att vissa barn i behov av särskilt stöd har svårt att klara av 

oförberedda händelser. Dessa situationer kan störa dem och göra dem 

förvirrade. Granlund (2009) skriver att vissa barn kan få en bättre fungerande 

vardag om de får information och kan förbereda sig för saker med hjälp av 

lukt, smak, ljud och bilder. Även i resultatet framgick det att bilder är något 

som brukar användas för att förbereda barn i behov av särskilt stöd och att 

förtydliga saker för dem. En annan metod som intervjupersonerna beskrev att 

de använder är stödtecken. Vissa använde det tillsammans med alla barn och 

andra endast tillsammans med barnet som är i behov av särskilt stöd. Det 

framgick att stödtecken är något som kan hjälpa de flesta barnen att utveckla 

sitt språk och att det kan hjälpa dem att tydligare uttrycka sig till de barn som 

är i behov av stödtecken. Sandberg och Norling (2009) skriver att i deras studie 

framgick det att när bilder som stöd och stödtecken användes tillsammans 

med alla barn och pedagoger på förskolan så ansåg personalen att barnen 

lättare förstod varandra, hade lättare att undvika konflikter och barnen i behov 

av särskilt stöd blev mer delaktiga i verksamheten. 

 

En slutsats som kan dras är att det är svårt att definiera vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Det tycks i vissa fall vara upp till pedagogen och andra 

vuxna runt omkring att avgöra om de anser att barnet är i behov av extra stöd. 
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Sannolikt finns det barn som kan få en bättre fungerande vardag om de får 

hjälp genom exempelvis stödtecken och bilder som stöd. Dessa metoder kan 

även förbereda barnen för vad som ska hända under dagen, vilket möjligtvis 

kan vara lugnande för dem. 

 

Inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som 
används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) förklarar att det finns olika sätt att 

se på om exempelvis barn med diagnoser som går i skolan bör undervisas med 

varandra eller med resten av gruppen och att arbetssättet och miljön då istället 

anpassas utifrån varje barn. Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver 

vidare att det uppstår ett dilemma då skolans budskap är gemenskap och vissa 

barn samtidigt plockas ut från resten av gruppen. Resultatet visar att det inte 

finns något tydligt svar på om det är bäst att jobba med barn i behov av särskilt 

stöd i grupp eller enskilt. Det tycks bero på vilket behov barnet har, hur resten 

av barngruppen ser ut och beroende på situation. Det framgick även att vissa 

barn har svårt att fungera i en grupp, speciellt under en längre tid och att de 

därför inte alltid behandlas lika som de andra barnen. Resultatet visade att det 

ibland kan vara rättvist att det är orättvist eller som Lindstrand (2009) skriver, 

”en del barn behöver få mer stöd för att få lika mycket” (s.123). Olsson (2013) 

beskriver att det även kan handla om att någon slipper det andra måste göra. 

Det framgick alltså både i resultatet och i litteraturren att alla barn inte kan 

behandlas lika. Vissa behöver mer tid på sig, andra kanske inte klarar av saker 

som att sitta kvar i en samling lika länge som andra och så vidare. Vissa barn 

tycks även behöva mer uppmärksamhet och stöd från pedagogerna än andra. 

 

Sandberg, Norling och Lillvist (2009) kunde i sin studie se att pedagogerna 

uttryckte att barn i behov av särskilt stöd ofta togs ut från resten av 

barngruppen för att kunna träna på saker individuellt. Författarna uttryckte 

dock även att barn i behov av särskilt stöd stundtals var tillsammans med de 

andra barnen och pedagogerna. I resultatet gick det att se att det är önskvärt 

att barn i behov av särskilt stöd är med resten av barngruppen, men att det inte 

alltid är det bästa för stunden. Det framgick att vissa av barnen ibland är med 

resten av barngruppen och ibland enskilt med en pedagog. Intervjupersonerna 

uttryckte även att små grupper var något som ansågs mer positivt än stora 

grupper. I de små grupperna anses det vara lättare att anpassa aktiviteterna 

efter varje barns behov och att det även är lättare att få gruppen att fungera på 

ett bra sätt. Almqvist (2009) beskriver att speciellt då det gäller stora grupper 

kan det vara svårt för vissa barn att fungera i de strukturerade situationerna. 

Detta för att de kan ställas för stora krav på barnens förmåga att vänta på sin 

tur. I resultatet framgick det att vissa barn bara klarar av att hålla fokus och 

fungera i en grupp under 5-10 minuter och sedan måste de få gå därifrån. 

Kanske är det så att de ändå behöver denna korta stund tillsammans med de 

andra barnen för att träna på att vara i grupp I resultatet framgick det att när 

barnen är i en grupp kan de lära sig av varandra och att de får då känna att de 

är en den av gruppen. Det gick även att se i resultatet att det är viktigt att 

pedagogerna ger barn i behov av särskilt stöd de redaskap som behövs för att 
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barnen ska kunna fungera i bra en grupp. Detta för att barnen under hela sin 

skoltid och ibland även efter kommer att ställas inför situationer där de måste 

vara i en grupp. Även Luttropp (2009) uttrycker att barn behöver förberedas 

på ett kollektivt lärande redan i förskolan för att de inte ska få allt för svårt vid 

skolstarten. Lillvist (2009) förklarar att barns utveckling påverkas av hur de 

leker och kvalitén på deras samspel och därför behöver de träna och utveckla 

sina sociala färdigheter. Författaren menar att barn i behov av särskilt stöd ofta 

har färre vänner än andra barn och att andra barn sällan väljer dem som 

lekkamrater, vilket kan betyda att de inte får lika stora möjligheter att träna 

sina sociala färdigheter genom samspel med andra barn. I resultatet framgår 

det att barn kan behöva vägledning för att utveckla sina sociala färdigheter. 

Även Granlund (2009) förklarar att det är viktigt att vuxna funderar kring hur 

de kan underlätta för barn som inte har så mycket samspel tillsammans med 

andra barn. 

 

En slutsats av detta är att det inte finns något tydligt svar på om barnen ska 

inkluderas eller exkluderas från barngruppen. Det tycks vara så att båda dessa 

tillvägagångssätt kan kombineras. Det vill säga att barnet ibland är med resten 

av barngruppen och ibland tas ut ur gruppen för att vara enskilt med en 

pedagog. Att de både får lära sig vissa saker av varandra och de att får träna 

på andra saker med bara en vuxen. En annan metod är att barnen får vara i 

små grupper, som lättare kan anpassas efter barnens behov. En annan möjlig 

slutsats som kan dras är att alla barn inte alltid bör behandlas lika, att vissa 

behöver mer för att få lika mycket. Sannolikt är det så att alla barn behöver 

utveckla sina sociala färdigheter, men att vissa barn som är i behov av särskilt 

stöd inte får så mycket möjlighet till det om inte pedagogerna hittar ett sätt att 

hjälpa dem. 

 

Pedagogers roll i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd 

Kinge (2000) beskriver att en utmaning som pedagoger har är att söka efter 

möjliga åtgärder och att fånga de olika komplexa delarna i barns liv för att 

kunna få reda på hur de kan hjälpa barnen vidare i sin utveckling. Pedagoger 

anses alltså ha en viktig roll i att utmana och vägleda barnen i deras fortsatta 

utveckling. I resultatet går det att läsa att barn behöver någon som ser dem för 

vem det är och har förståelse för dem. Att det är viktigt att pedagogen är 

närvarande, kan stödja barnet och förmedla och förklara för dem. Hur 

pedagogerna ser på barnet och hur de stödjer barnet tycks ha en stor betydelse 

för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar. Pedagogens 

inställning ses alltså som något viktigt när man jobbar med barn i behov av 

särskilt stöd. Vikten av att fokusera på det positiva istället för att fastna i att 

bara se barnets svårigheter uttrycks även. I resultatet framgick det att det inte 

är bra att som pedagog hela tiden bli arg på barnen om de gör något som inte 

uppskattas av pedagogerna, utan istället bör man tänka på hur man kan 

bemöta dem på ett bra sätt. Olsson och Olsson (2013) uttrycker att för att 

kunna vända en negativ utveckling till något positivt behöver vuxna i barnets 

omgivning engagera sig och visa intresse för barnet. Sandberg et al. (2009) 
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förklarar att barn i behov av särskilt stöd behöver få beröm och få höra positiva 

kommentarer av pedagogerna på förskolan. Att alltid ha en positiv inställning 

visade sig dock vara svårt enligt pedagogerna i deras studie. Detta var något 

som även mina intervjupersoner uttryckte. Det framgick att pedagoger ibland 

kan behöva ventilera tillsammans med sina arbetskamrater för att de inte orkar 

mer för tillfället. Dock är det något som de vill undvika och istället ha en 

positiv inställning i så stor utsträckning som möjligt. Kinge (2000) skriver att 

det kan finnas en fara i att rikta uppmärksamhet mot barnets svårigheter, 

eftersom det finns en stor chans att barnets oönskade beteende förstärks. Om 

barnet istället får en positiv uppmärksamhet kan det leda till att barnet slutar 

med det oönskade beteendet (Kinge, 2000). 

 

I resultatet uttrycks det att det kan ta lång tid innan det man gör ger resultat. 

Intervjupersonerna menar att det därför är viktigt att pedagogerna inte ger 

upp för tidigt. Om det man gjort ändå inte verkar fungera förklarar de att man 

istället för att ge upp ska fundera på vad som gick fel och hur det kan bli 

bättre. Detta var inget som uttrycktes i litteraturen, men jag kunde inte heller 

se något som sa emot det. 

 

En slutsats som kan dras är att pedagogers inställning anses vara viktigt i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det tycks inte alltid vara så lätt att ha 

en positiv inställning, men det ses ändå som något viktigt att sträva efter. Att 

fokusera på det positiva hos barnen istället för det negativa kan sannolikt 

hjälpa barnen i sin fortsatta utveckling. En möjlig slutsats är att på förskolan är 

det pedagogernas ansvar att hjälpa barnen vidare i sin utveckling och därför 

kan de behöva skapa en förståelse för varje barn och finna möjliga åtgärder 

som kan stödja just det barnet. 

 

Påverkande faktorer för pedagogernas möjligheter att 
tillgodose varje barns individuella behov och 
förutsättningar  

Sandberg och Norling (2009) uttrycker att om personalen på förskolan ökar sin 

kompetens genom att fortbilda sig kring barn i behov av särskilt stöd och barn 

i allmänhet ökar samtidigt möjligheterna för det enskilda barnet att få det stöd 

det behöver. Även Kinge (2009) skriver att det är de vuxna som bör öka sina 

kunskaper för att kunna stödja och underlätta barns utveckling. I resultatet går 

det att se att pedagogerna inte har får tillgång till särskilt mycket fortbildning. 

Dock förklarar intervjupersonerna att det finns andra sätt att lära sig nya saker 

och få tips. Det kan handla om att läsa böcker, söka på internet och att få tips 

från exempelvis extrainsatta resurserpersoner och specialpedagoger. Enligt 

Lindqvist och Nilholm (2013) ses pedagogernas kompetens som en viktig del i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visade sig att intervjupersonerna 

hade fått lära sig mycket genom alla erfarenheter de har fått av att arbeta med 

barn i behov av särskilt stöd. Dessa erfarenheter förklarar de att de kan dela 

med varandra i arbetslaget och på så sätt utveckla allas kompetenser. 

 



  

 

33 

 

Bristen på tid är något som Lutz (2013) skriver att pedagoger ser som ett 

hinder för deras möjligheter att möta alla barns individuella behov. Att de ska 

göra skriftliga dokumentationer anses vara en av orsakerna till att 

pedagogerna anser sig ha för lite tid till barnen. Det är något som också 

framgick i resultatet. Andra påverkande faktorer som intervjupersonerna tog 

upp var saker som för stora barngrupper, svårigheter att få extra 

resurspersonal, bristen på pengar och ett inte så bra fungerande samarbete 

mellan myndigheter. Det visar sig alltså finnas flera saker som kan göra det 

svårare för pedagogerna kunna lägga sig tid på barnen och att hjälpa dem på 

bästa sätt i sin utveckling. Lutz (2013) uttrycker att verksamhetsansvariga och 

skolledningen skulle behöva ändra sitt tankesätt och börja satsa på 

specialpedagogiska insatser redan i förskolan. Författaren menar att det skulle 

göra att fler barn får den hjälp de behöver i tidig ålder. Även i resultatet 

framgick det att det ses som en fördel att barnen får den yttre hjälp de behöver 

redan i förskoleåldern, istället för att de först ska få den hjälpen när barnen 

redan har börjat skolan. 

 

Det framgår att föräldrarnas inställning ses som en ytterligare påverkande 

faktor för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan se ut, både enligt 

litteraturen och intervjupersonerna. Wormnæs (2001) anser att det är viktigt att 

ha ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan. I resultatet uttrycks det att 

det kan bli svårare att hjälpa barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt om 

föräldrarna går emot pedagogerna och inte håller med om att barnen behöver 

extra stöd. Det framgick exempelvis att föräldrarna kan stoppa pedagogerna 

från att kontakta en specialpedagog och att pedagogerna då inte får det stöd de 

kanske behöver. Enligt Céwe (2003) kan föräldrar reagera olika då de får höra 

från pedagogerna att deras barn är i behov av särskilt stöd. Författaren 

förklarar att vissa föräldrar går i försvar, medan andra på ett bra sätt kan 

diskutera barnets behov tillsammans med pedagogerna. Dock tyck Céwe mena 

att även de föräldrarna som verkar ha förståelse för barnets behov plötsligt kan 

bryta ihop och att det då kan bero på att de inte har hunnit bearbeta sin sorg. 

Även i resultatet går det att se att föräldrarna inte alltid vill förstå att deras 

barn är i behov av särskilt stöd och att det kan vara en sorg för dem. Céwe 

(2003) förklarar att det därför är viktigt att stödja föräldrarna och vara 

förstående. I resultatet framgick det att föräldrarna kan vara till stor hjälp om 

de visar förståelse för barnets behov. Ett samarbete kan då skapas mellan 

hemmet och förskolan där de tillsammans kan förbereda och stödja barnet på 

ett bättre sätt än annars. 

  

En slutsats av detta är att det finns många faktorer som kan försvåra 

pedagogernas arbete med att kunna tillgodose varje barns individuella behov 

och förutsättningar på bästa sätt. Dock tycks det även finnas saker som kan 

hjälpa dem. Sannolikt skulle ett stöd utifrån, som att få extrainsatt 

resurspersonal och hjälp från specialpedagog kunna bidra till att arbetet blir 

lättare för pedagogerna på förskolan. Stöd från föräldrarna kan också vara 

något som underlättar pedagogernas arbete. De stora barngrupperna, bristen 

på pengar och tid tycks vara problem som försvårar för pedagogerna. En 

slutsats som kan dras är att om pedagogerna inte får den hjälp de behöver 
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utifrån kan de ändå göra sitt eget bästa för att hjälpa barnen på förskolan. 

Pedagogerna skulle möjligtvis själva kunna läsa litteratur och lära av 

varandras erfarenheter för att utveckla sin kompetens. 

 

Avslut 

Avslutningsvis drar jag slutsatsen att alla barn, oavsett vilka de är och vilka 

behov de har, ska få utvecklas och trivas på förskolan. För att det ska vara 

möjligt kan barn i behov av särskilt stöd ibland behöva lite mer stöd och 

uppmärksamhet från pedagogerna än andra barn. Sannolikt är det en fördel 

för barn i behov av särskilt stöd att vara med resten av barngruppen. När de 

inkluderas i barngruppen kan de lära sig av varandra och få känna sig som en 

del av gruppen. Dock tycks det inte betyda att det alltid är bäst att vara i en 

grupp. Vissa barn i behov av särskilt stöd har svårt att vara i en grupp under 

en längre tid. Det kan räcka att barn i behov av särskilt stöd endast är med de 

andra barnen under några få minuter eller att de bara får vara med endast ett 

eller några få barn i taget. Möjligtvis kan de även ibland behöva träna på saker 

enskilt med en vuxen. Jag drar utifrån litteraturen och intervjuerna slutsatsen 

att även om exempelvis föräldrar, extrainsatt resurspersonal, specialpedagoger 

och andra yttre faktorer kan vara till ett stöd för barn och pedagoger, så är det 

pedagogerna själva som har den viktigaste rollen för att arbetet på förskolan 

med barn i behov av särskilt stöd ska fungera på ett bra sätt. 

 

Jag tycker att det har varit en väldigt spännande och intressant studie att 

genomföra. Förhoppningsvis kommer dessa nya kunskaper att hjälpa mig i 

mitt fortsatta arbete med barnen i förskolan och speciellt med de barn som är i 

behov av särskilt stöd. Något som jag skulle finna intressant att studera vidare 

om är hur högre instanser ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jag 

fick känslan av att intervjupersonerna i min studie kände att de inte alltid fick 

det stöd utifrån som de önskade. Sannolikt finns det en orsak till varför det är 

så och därför känner jag att det skulle vara intressant att få veta mer om varför 

det önskade stödet inte alltid kan ges. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej!  

Mitt namn är Angelica Åhlin. Jag studerar till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Min sista kurs har nu börjat, där jag ska skriva en 

C-uppsats. Ämnet jag har valt att studera handlar i stora drag om barn i behov 

av särskilt stöd. Jag kontaktar dig för att jag undrar om jag skulle kunna få 

möjlighet att intervjua dig för att få veta vilka tankar och funderingar du har 

kring barn i behov av särskilt stöd och hur arbetet med dessa barn kan se ut se 

ut enligt dig. Studien fokuserar på förskolepedagogers tankar och erfarenheter. 

Därför är det inte den enskilda pedagogen som är det intressanta för mig, utan 

era gemensamma och/eller skilda uppfattningar. 

 

Jag ser givetvis gärna att du accepterar att delta i min studie, men om du skulle 

ändra dig så kan du när som helst säga till att du inte vill delta eller vill 

avbryta intervjun. Alla pedagoger och förskolor som deltar kommer att vara 

avidentifierade i min uppsats och den informationen jag samlar in kommer 

inte att användas till något annat än till min studie. Om jag får medgivande 

från dig så vill jag gärna spela in intervjun för att jag ska vara säker på att jag 

får med allt du sagt. Ljudfilen kommer i så fall endast att användas av mig och 

när uppsatsen är klar kommer filen att raderas. 

 

Min målsättning är att genomföra intervjuerna under vecka 45 eller början av 

vecka 46. Tanken är att varje intervju kommer att hålla på i ungefär 45 minuter, 

men jag ser gärna att vi åtminstone har en timmes tid inbokad. 

 

Givetvis kan du kontakta mig eller min handledare om du har några 

funderingar. Jag kommer även under denna vecka kontakta dig över telefon 

för att få bekräftelse på om du accepterar min förfrågan. 

 

 

Med vänliga hälsningar Angelica Åhlin 

Tel: 07X-XXXXXXX 

E-post: xxxxx_xxxxx@hotmail.com 

anah1302@student.miun.se 

  

Handledare: 

Charlotta Rönn 

charlotta.ronn@miun.se 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du jobbat inom yrket? 

 

1. Kan du berätta för mig vad du tänker på när du hör uttrycket 

”Barn i behov av särskilt stöd”?  
- Vad betyder det för dig? Vilka barn är i behov av särskilt stöd? 

- Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper för att bemöta barn i behov 

av särskilt stöd eller skulle du vilja/behöva lära dig mer? 

 

2. Kan du berätta om hur arbetet på förskolan med barn i behov 

av särskilt stöd ser ut?  
- Vilka metoder använder ni er av? Har ni någon speciell strategi? 

- Kan det behövas ett stöd utifrån eller kan verksamheten själva hjälpa barnet? 

- Brukar ni arbeta med barnet i behov av särskilt stöd tillsammans med resten 

av barngruppen, i mindre grupper eller enskilt? Vad är orsaken till detta? 

 

3. Vad tror du generellt är viktigt för att barn i behov av särskilt 

stöd ska få må bra och utvecklas på bästa möjliga sätt? 

- Är gemenskap viktigt eller mår de bättre för sig själv/med bara en vuxen? 

- Vilka möjliga skillnader finns det på de insatser som görs beroende på vilket 

behov av stöd som barnen har? 

 

4. Hur arbetar du för att kunna tillgodose varje barns individuella 

behov och förutsättningar? 
- Vilka  förändringar kan ni göra för att stödja barnen? 

- Hur gör ni i nuläget eller hur har ni gjort tidigare? 

- Har ni en gemensam plan i arbetslaget för hur det ska går till? 

 

5. Hur gör du om barnets bästa påverkar gruppens bästa på ett 

negativ sätt? 

- Prioriteras gruppens behov före den enskilda individens? 

 

6. Vilka faktorer anser du påverkar er möjlighet att möta barn i 

behov av särskilt stöd på bästa sätt? 
- Finns det något som försvårar ert arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

Barnens egen vilja/motivation, brist på tid, för lite personal, föräldrar, yttre 

stöd osv. ? 

- Har du något mer du vill berätta eller som du vill fråga mig? 


