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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att utveckla en förståelse för hur man arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi har valt att fokusera på 

förskollärarnas uppfattningar om det givna fenomenet. Denna studie har en 

fenomenografisk ansats där vi har använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer 

som forskningsteknik. Det intervjuades åtta förskollärare från olika 

verksamheter i två kommuner. Detta för att hitta variationer mellan 

verksamheterna. Intervjuerna har genomförts med diktafon som sedan 

transkriberats ner. Transkriberingarna har kategoriserats och slutligen 

analyserats för att nå fram till ett trovärdigt resultat. Studiens resultat visar att 

förskollärarna i undersökningen har bra uppfattning om begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Den visar även att det finns ett tydligt sätt för 

förskollärare hur de ska gå till väga när det finns barn i barngruppen som är i 

behov av särskilt stöd. Resultatet synliggör vikten av en god föräldrakontakt, 

främst för de barn som är i behov av särskilt stöd. Det framkom även att den 

ekonomiska faktorn har en stor inverkan på vilka barn i förskolan som får det 

särskilda stöd de är i behov av. 

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, barn, barn i behov av särskilt stöd 
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 Inledning  
Inom kort är vi färdigutbildade förskollärare och ska vara redo att ge oss in i 

verksamheter med unika barn. Vi ska då kunna möta dessa individer oavsett 

de är glada, ledsna, arga, öppna, blyga eller på något sätt avvikande från 

helheten. Vi ska kunna möta barn som är i behov av särskilt stöd på ett 

pedagogiskt och utmanande sätt och anpassa verksamheten efter deras unika 

behov och förutsättningar.  

 

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och lägger grunden för 

barnens skolgång. Det är därför viktigt med det tidiga stödet för att ge barnet 

en möjlighet till en god start för att skapa möjligheter till en positiv utveckling. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) står det att personalens 

förmåga att samspela och förstå barnet är mycket viktigt för att det ska ske en 

positiv utveckling hos barnet. Allra viktigast är det om barnet är i behov av 

särskilt stöd. För att det ska bli möjligt krävs det att pedagogerna är medvetna 

om hur deras beteende och bemötande påverkar barnen. Läroplanen (Lpfö 98, 

reviderad 2010) säger även att arbetslaget särskilt ska uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling, samt 

utforma en verksamhet som tar hänsyn till det enskilda barnets behov. 

 

“Om du ska lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 

finna henne där hon är och börja där. Den som inte kan det lurar sig själv, när 

hon tror att hon kan hjälpa andra. Men först måste jag förstå det han förstår. 

Om jag inte gör det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.” Med detta citat 

från Sören Kirkegaard vill vi visa vikten av att kunna sätta sig in i andra 

människors situation, specifikt då man arbetar med barn. För att utforma en 

miljö som skapar möjligheter för barn att utvecklas efter deras förmåga bör 

man som förskollärare kunna förstå dessa barn. 

 

Det finns mycket forskning kring skolans verksamhet och särskolor där barn i 

behov av särskilt stöd ingår, dock väldigt lite som riktar sig mot de barn som 

befinner sig i förskolan. Det gör att detta arbete är relevant för pedagoger som 

arbetar i förskolan. Denna studie genomfördes för att ge en bild av hur 

förskolan arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Kompetensen för att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd, har många pedagoger i förskolorna. 

Alla barn behöver bemötas på olika sätt och därför krävs det att personalen får 

möjlighet till kompetensutveckling och handledning i sitt arbete. Det krävs 

även ett stöd från ledningen för att pedagogerna ska kunna göra ett bra arbete 

i verksamheten. Alla dessa bitar är viktiga för att kunna utarbeta en 

verksamhet som klassas som en förskola för alla. 
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 Bakgrund 
Vi kommer i den här delen, att presentera aktuell forskning inom de ämnen 

som är centrala för det syfte vi har med detta arbete. Vi kommer börja med att 

definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd och ge en kort historisk bild av 

begreppets uppkomst. Därefter går vi vidare och definierar begreppet barn i 

riskzonen som är en kategori inom begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Vidare in arbetet kommer vi att belysa betydelsen av verksamhetens 

utformning och påverkan av barn i behov av särskilt stöd. Därefter vill vi ge 

läsaren en inblick i hur viktig de vuxna är som finns i barnets vardag. Vidare 

tar vi upp de resurser som finns till stöd och handledning för förskollärarna. 

Avslutningsvis belyser vi de teoretiska utgångspunkter vi kommer att 

använda oss av då vi analyserar vårt empiriska material. Vi vill med detta ge 

läsaren en god insyn i det problemområde vi har valt att studera. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är något som används i förskolans värld 

och kommer därför vara ett centralt begrepp i detta arbete. Egentligen är alla 

barn unika och i behov av stöd i någon form någon gång under den tid de 

spenderar på förskolan. Men vad menas egentligen med särskilt stöd och vilka 

barn är i behov av det? Enligt Sandberg och Norling (2009) uppkom begreppet 

“barn med särskilda behov” i 1972 års Barnstugeutredning. Där låg fokus på 

individen och de svårigheter han/hon hade som krävde speciella insatser för 

att barnet skulle kunna utvecklas i normal takt. Med detta menas att barnen 

följde de utvecklingskurvor som då fanns. Dessa svårigheter kunde vara av 

fysiska, psykiska, sociala eller språkliga orsaker. Uttrycket har senare 

förändrats en del fram till idag och begreppets huvudsakliga mening har 

ändrat riktning. I Socialstyrelsens text Pedagogiskt program för förskolan från 

1987 användes uttrycket “barn som behöver särskilt stöd”. Här menar 

Sandberg och Norling (2009) att indelningen fanns kvar och att fokus 

fortfarande låg på individen och dess svårigheter. Det påpekas dock att de inte 

är någon homogen eller begränsad grupp, utan att svårigheterna kan vara 

tillfälliga och övergående.  

 

Under 1990-talet skedde dock en större förändring. Socialstyrelsen kom 1997 

ut med ett nytt förslag på begreppet, barn med svårigheter i barnomsorgen, där de 

ville flytta fokus från individ till miljö. Begreppet ändrades slutligen till barn i 

behov av särskilt stöd i stället för barn med behov av särskilt stöd. 

Utgångspunkten var då, enligt Lutz (2006), att alla barn har samma 

grundläggande behov, men att vissa barn är i behov av särskilt stöd för att få 

sina behov tillgodosedda. Under samma tid skrevs specialpedagogik in i 

förskolans styrdokument för första gången. Det fanns flera orsaker till det, 

belyser Siljehag (2010). Det skedde bland annat samhälleliga ekonomiska 

nedgångar som gjorde att verksamheterna drabbades av nedskärningar. 
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Samtidigt togs politiska beslut som gjorde att alla barn erbjöds en förskoleplats 

från det att barnet var ett och ett halvt år gammal. Resultatet av detta var att 

barngrupperna i förskolan blev allt större trots att det inte anställdes mer 

personal. 

 

Barn i riskzonen 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är dock relativt, eftersom det inte syftar 

till någon bestämd grupp. Barn som har fått någon form av diagnos fastställd 

har rätt att få särskilt stöd. Med diagnos menas att barnet kan ha en fysisk 

funktionsnedsättning, syn- eller hörselskada, språkliga problem eller andra 

orsaker som på något sätt har diagnostiserats av läkare eller psykolog. Det 

finns dock många så kallade barn i riskzonen som kan vara i behov av särskilt 

stöd men inte har en utformad diagnos. Det är dessa barn som oftast finns i 

förskolans verksamhet, då en eventuell diagnos sällan ställs i förskoleåldern 

(Taggart, Brenda, m.fl., 2006). Dessa kan exempelvis vara barn med 

koncentrationssvårigheter eller barn som har ett utåtagerande beteende. Lutz 

(2006) menar på att ett och samma barn kan ha problem inom flera kategorier, 

att den ena svårigheten kan leda till den andra. Exempelvis kan 

språksvårigheter leda till att barnet har svårt att koncentrera sig. Detta kan i 

sin tur leda till ett utåtagerande beteende då barnet upplever en frustration 

över att inte kunna göra sig förstådd. Det är därför svårt att definiera och 

kategorisera barn i behov av särskilt stöd då behovet är ytterst individuellt. 

Enligt Edlund (2003) är de som har synliga funktionsnedsättningar lätta att se 

och då är det kanske lättare att veta hur man bör förhålla sig till den individen. 

Däremot kan de människor som har sociala funktionsnedsättningar, eller mer 

dolda av något slag, vara svårare att märka och därför svårare att hantera.  

 

Clough och Nutbrown (2004) har studerat särskilda behov och inkludering i 

förskolan i Storbritannien. De har i sin undersökning intervjuat förskollärare 

om deras syn på barn i behov av särskilt stöd och deras uppfattning om att 

inkludera dessa barn i förskolans verksamhet. Där kom de fram till att de flesta 

förskollärare i undersökningen är positiva till att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i förskolans verksamhet, men många kände att de inte hade 

tillräckligt med professionell utbildning för att möta dessa barn i deras behov 

och kunna skapa en verksamhet som var balanserad för allas särskilda behov. 

Clough och Nutbrown (2004) talar om en “ja, men”- faktor, vilket handlar om 

just detta. De flesta förskollärarna vill ha en förskola för alla men är rädda för 

att inte räcka till. De är rädda för att inte kunna få det stöd de behöver från 

någon annan instans för att kunna ge dessa barn de särskilda stöd de behöver. 

 

Enligt Lindstrand och Brodin (2006) är det en självklarhet att alla barn med 

behov av särskilt stöd, med eller utan diagnos, ska få detta stöd för att kunna 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det råder dock delade meningar kring 

nyttan med kategorisering och det utpekande som detta blir för det enskilda 

barnet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) anser att en del av 

specialpedagogikens centrum handlar om att beskriva och kategorisera olika 
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fall av vad som är avvikande från det som klassas som normalt. Författarna 

menar att normalitet betraktas som en social konstruktion och har varierats 

med åren. Mineur, Bergh och Tideman (2009) anser att det är de yttre 

omständigheterna i skolans miljö som ställer krav och skapar svårigheter för 

den enskilda individen. De barn som inte ställer sig inom ramen för dessa krav 

hamnar utanför det som anses vara normalt, även om det i andra fall kan ses 

som en del av den naturliga variationen. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) menar däremot att särbehandling i detta fall ibland kan förklaras med 

motiveringen att man särbehandlat för att göra det bästa för individen, på 

längre sikt. Syftet med kategoriseringen från skolans sida, är att det finns 

behov av att rikta resurstilldelningen. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan 

detta ses relevant, men för den enskilda individen kan diagnostiseringen få 

helt andra följder som kan följa med hela livet, menar Mineur, Bergh och 

Tideman (2009). Fernell och Bremberg (2003) anser dock att en tidig upptäckt 

kan leda till att personer i barnets omgivning lättare kan anpassa sig efter 

barnets behov och förutsättningar.  

 

Taggart et al. (2006) har forskat om vilka effekter en tidig upptäckt av barn 

som ligger i riskzonen för att behöva särskilt stöd. De har även forskat om vad 

en tidig insats av specialpedagogiskt stöd har på barnets framtida utveckling. 

De har gjort jämförelser mellan olika institutioner i Storbritannien samt barn 

som inte spenderat eller spenderat lite tid i förskolan. De har kommit fram till 

att förskolans arbete har en positiv inverkan på de barn som ligger i riskzonen 

till att behöva särskilt stöd i skolan. De anser att förskolan har en positiv roll 

för att främja den kognitiva utvecklingen för dessa barn, vilket skapar goda 

förutsättningar för dem senare under skoltiden. Detta gör att det är viktigt att 

de som arbetar inom förskolan försöker utforma en så god lärande miljö som 

möjligt för de barn som befinner sig där. 

 

Betydelsefull utformning av verksamheten 

Hellström (2003) belyser att förskolan är ett viktigt samhällsstöd. Hon menar 

att det är en betydelsefull del av dagen både för barnet och för föräldern. 

Författaren menar vidare att förskolan ska finnas som stöd för både lärande 

och utveckling samt att kunna erbjuda alla barn det stöd de behöver. Enligt 

författaren ska personalen i verksamheterna arbeta målinriktat samt med 

social och mänsklig inlevelse och medvetenhet. För att förskolan ska kunna 

erbjuda en god livsmiljö för barnen, ställs det höga krav på den. De krav som 

ställs blir extra tydliga när man utgår från de barn som är i behov av särskilt 

stöd. Om man utformar en förskola för de barn som har lättast i sin utveckling 

och lärande, kommer många barn att hamna i utanförskap. Och med det 

menar författaren de barn som har behov som personalen inte kommer att 

kunna tillgodose. Hon menar vidare att om man har en bra grundkvalité i 

förskolan så minskas behovet av de särskilda resurserna som barn i behov av 

särskilt stöd behöver. 
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Fokuseringen i förskolan idag, enligt Lutz (2006), ligger på miljön. Det är 

miljön som måste ge det stöd som behövs för att barnet ska fungera i den 

vardagliga verksamheten och kunna integreras med de andra barnen. Björck-

Åkesson (2009) betonar att det är en utmaning för alla pedagoger i förskolan 

att möta varje barn där han/hon befinner sig samt skapa en god lärandemiljö. 

Hon menar att det i de flesta fall fungerar med de utbildningar och 

erfarenheter man har som förskollärare. Ibland behövs dock mer specifika 

kunskaper för att kunna möta alla barn i förskolan och förstå de barn som har 

speciella förutsättningar och behov. Dessa specifika kunskaper och 

erfarenheter hör hemma i specialpedagogiken. Om barnet ska ha 

förutsättningar till att kunna vara delaktig i förskolan krävs det att han/hon 

blir sedd och känner sig uppskattad. Barnet behöver även få möjlighet att 

utvecklas tillsammans med andra och få uttrycka sina åsikter. Författaren 

menar vidare att det är processer och faktorer som påverkar delaktighet, 

utveckling och lärande. Fokus ligger dock på samspelet mellan barnets 

förutsättningar och miljöfaktorer. Eftersom det inte finns något som heter 

standardbarn eller standardmetod behöver man ständigt anpassa stöd efter 

barnets förutsättningar och behov. För detta krävs det variationer i miljön på 

förskolan för att alla barn ska få det de behöver för lärande och utveckling. En 

utav förskollärarnas utmaningar är att kartlägga både miljöns och barnets 

förutsättningar och problem. Författaren menar att det handlar om vanliga 

aspekter som berör miljön för lärande, och specifika aspekter som är kopplade 

till barnets behov och förutsättningar. Det är vanligt att förskollärare vet vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd, men mindre vanligt att de vet vilket stöd 

barnen behöver. Författaren belyser att man ofta söker orsaker till problemen, 

men enbart hos barnet och inte alls lika ofta i sociala relationer eller i de miljöer 

där lärandet egentligen sker. För att kunna göra en bra kartläggning, enligt 

Björck-Åkesson (2009), behövs flera olika typer av kunskaper och ett bra sätt 

att kommunicera mellan de som är involverade. Förskollärare behöver 

modeller och tankeredskap över hur olika påverkande faktorer är kopplade till 

varandra för att kunna göra an bra kartläggning. Författaren förklarar även att 

det ofta krävs information från barnet och de som känner barnet, men även 

från olika yrkesgrupper. Det är även viktigt att arbetslaget har en gemensam 

referensram och ett gemensamt språk om hur man behandlar specifikt stöd i 

förskolan. Hon menar vidare att man behöver diskutera hur man kan 

förebygga svårigheter och utforma en verksamhet som möter barnens unika 

behov. Det behövs även variation i bemötande och pedagogik, menar Björck-

Åkesson (2009).  

 

Betydelsefulla vuxna 

Ibland behöver man som förskollärare fundera över vilken människosyn och 

samhällssyn man har och vad de innehåller för värderingar. Vårt sätt att 

beskriva verkligheten och hur vi uppfattar den är, enligt Hellström (2003), 

alltid styrt av våra förutfattade meningar, behov samt våra erfarenheter. Det är 

extra viktigt när man kommer i kontakt med människor som på något sätt 

anses vara avvikande. Det kan då handla om att man har något 
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funktionshinder, är invandrare eller kanske personer med fysiska eller 

psykiska problem. De människorna som anses avvikande är ofta de som 

väcker starka känslor inom oss oavsett det handlar om positiva eller negativa 

känslor. Det är ofta våra erfarenheter och värderingar som avgör om det blir en 

positiv eller negativ känsla för det här barnet. Det kan vara lämpligt att ha rett 

ut det innan man kliver in i en verksamhet med dessa barn (Hellström, 2003). 

En del vuxna kan lätt få negativa förväntningar på de barn som anses 

problematiska. Förskollärare bör därför, enligt Drugli (2003), reflektera och 

diskutera deras förväntningar och förhållningssätt till barn i verksamheten, 

särskilt de barn som bekymrar dem eller på något sätt ses som avvikande. Det 

är enligt författaren viktigt att man skiljer på egna känslor och ren fakta. För att 

kunna utvecklas som förskollärare i samspel med barnen, kan man observera 

varandra i samspel och sedan diskutera detta och få hjälp med att se hur man 

förhåller sig till barnen. Författaren anser att om man är mer inriktad på att 

barnen ska utvecklas utefter sina förutsättningar istället för att stoppa in dem i 

olika fack, blir man en mer öppen och flexibel pedagog i samspelet med dem. 

 

I varje förskola finns de barn som befinner sig i riskzonen, det vill säga de barn 

som riskerar att utvecklingen går åt fel håll. De barn som ligger i riskzonen är, 

enligt Drugli (2003), beroende av att personalen ser dem och försöker hjälpa 

dem i god tid. Författaren belyser att alla människor som arbetar med barn 

borde förhålla sig på ett sådant sätt istället för att enbart göra det när man är i 

kontakt med barn i behov av särskilt stöd. Det hon menar är att om man inte 

förbereder sig på att behöva arbeta med barn i behov av särskilt stöd kommer 

man antagligen inte att uppmärksamma deras behov. Det leder då till att det 

blir svårt att ge dessa barn det de behöver i sin utvecklingsprocess. Det som är 

problemet för barnet när personalen inte är beredd att arbeta med utsatta barn, 

är att de inte kan se de signaler som barnet sänder ut och barnet får då känslan 

av att ingen kan hjälpa dem skriver Drugli (2003). Förskolan kan därför vara en 

faktor som endera ökar eller minskar utvecklingsrisken för vissa barn. Det som 

avgör om utvecklingsrisken ökar eller minskar kan vara hur samspelet mellan 

barn och förskola samt förskola och förälder ser ut.  

 

Förskolan har de bästa förutsättningarna för att ha ett likvärdigt förhållande 

till barn och föräldrar. Personalen som arbetar i verksamheterna är inte några 

myndighetspersoner med kontrolluppgifter på var och en. Verksamheterna 

ska, enligt Hellström (2003), vara en så kallad normalmiljö och inte ett 

behandlingshem för barn. Med det menar författaren att man ska utgå ifrån 

det som anses vara det friska och inte det som anses vara avvikande. Det 

gemensamma intresse som finns mellan förskolans personal och föräldrar 

handlar om att alla vill att barnen ska utvecklas efter sina individuella 

förutsättningar och ha en så bra tid i förskolan som möjligt. Hellström (2003) 

belyser att det är den vardagliga kontakten som är särskilt viktig för att finnas 

som ett extra stöd för de familjer som har det svårt. Att vid hämtandet och 

lämnandet av barnen visa att man bryr sig och visa förståelse för hur de har 

det, kan hjälpa dem mycket menar författaren. Det som kan skapa god relation 

till föräldrar oavsett de har en familj med funktionsnedsättningar eller inte, är 
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att ta sig tid för att prata med dem. Framför allt våga prata med dem och se 

hur de har det hemma och vad de tycker är svårt eller lätt. Att kunna ge 

föräldrarna det stöd som det finns behov av, ställer stora krav på personalen 

som arbetar i förskolans verksamhet. Dessa krav handlar om att man bör ha 

kunskaper om hur familjerna som är kopplad till verksamheterna har det i 

samhället. Men det kräver även att man är engagerad och har förmågan att 

leva sig in i hur andra har det samt ha förmåga att kommunicera och 

samarbeta med andra människor. Ett annat krav, enligt Hellström (2003), är att 

man måste ha kunskap om barns utveckling och deras behov, men även ha 

kunskaper om vad som klassas som avvikande från det som klassas som 

normalt. Men det författaren vill belysa som viktigast är att man inte kan 

ansvara för hur andras liv blir, man kan bara finnas som stöd och göra så gott 

man kan. Man måste tänka på att huvuduppgiften i förskolan inte är att skapa 

ett bra liv åt familjerna utan att erbjuda barnen en trygg miljö, vård och 

omsorg. Och det menar författaren är den bästa hjälp förskolan ger till 

föräldrarna. 

 

Förskollärare tror ofta, enligt Hellström (2003), att den bästa kunskapen sitter 

hos någon annan i verksamheten eller organisationen. Man bör istället titta på 

sig själv och vad man personligen kan göra för barnet. Fokusera på vilka 

kunskaper arbetslaget och den enskilda förskolläraren har för att hjälpa barnet 

i sin personliga utveckling. Det är inte alltid nödvändigt att anlita en specialist 

eller vidta några åtgärder alls, anser författaren, utan istället försöka få med 

barnet i den vardagliga verksamheten. Annars finns risk för att barnet ska bli 

föremål för kategorisering eller det som klassas som avvikande från de 

normala. Hon menar att förskollärare idag måste våga lita mer på sig själv och 

sin egen förmåga, även om man har barn i barngruppen som är i behov av 

särskilt stöd. Ett sätt att ta reda på vilka barn man bör följa upp lite mer 

noggrant är att använda sig utav checklistor. Där kan man stämma av de 

punkter man utgår ifrån för att se om det finns någon anledning till att oroa sig 

över barnets utveckling (Drugli, 2003). Författaren nämner att det i nyare 

forskning visat sig att antalet riskfaktorer är viktigare än att benämna vilka 

riskfaktorer som finns och definiera vad de innebär. Det kan vara besvärligt att 

definiera om ett barn verkligen ligger i riskzonen eller inte, eftersom olika 

vuxna kan bedöma ett barns situation på olika sätt. Om föräldrar och de 

utbildade specialisterna inte är eniga om ett barns utvecklingsmöjligheter och 

vad som bekymrar dem, kan det vara svårt att sätta in den hjälp barnet är i 

behov av. Det gäller här att föräldrar och personal på förskolan, samt 

eventuella specialister, samtalar om deras uppfattningar om barnet för att det 

ska ske så få missförstånd som möjligt. Kan de tillsammans se vad det är hos 

barnet som utgör bekymmer och oroligheter är det lättare att sätta in det stöd 

och hjälp som barnet behöver på en gång. Annars kan det leda till att man 

testar sig fram och risken för att barnet får fel hjälp blir större. Drugli (2003) 

belyser att när man kartlagt ett barns behov och insett att barnet är i behov av 

särskilt stöd är det oerhört viktigt att detta stöd sätts in för barnet och anpassas 

efter just det barnet så fort som möjligt. Ju tidigare insatserna görs desto 

mindre blir risken för negativ utveckling längre fram i barnets liv. Författaren 
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menar att om en tidig upptäckt av problemet görs och barnet får den hjälp den 

behöver, är det lättare att vända en negativ utveckling hos barnet till en mer 

positiv riktning. 

 

Resurser 

Det är, enligt Drugli (2003), viktigt att alla i förskolans verksamheter har god 

handledning. Både när det gäller sitt eget arbete tillsammans med andra vuxna 

och i arbetet med barnen. Handledningen är nödvändig för att i första hand ta 

hand om andra människor men även för att hålla kvar den professionella 

kvalitén i arbetet. Författaren anser även att det är viktigt för de professionella 

som arbetar med de barn som är i behov av särskilt stöd att de får den 

handledning och stöd de behöver för att kunna ge barnen vad de behöver. 

Författaren menar vidare att varje förskola bör ha rutiner för hur man ska 

hantera och arbeta med oro kring barnens livssituationer. Det är i detta 

sammanhang viktigt att man inte försöker lösa dessa oroligheter och problem 

på egen hand utan att man tar hjälp av arbetslaget.  

 

Lutz har i sin avhandling, Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet (2006), 

gjort en studie om hur barn i behov av särskilt stöd kategoriseras och vilka 

som bedöms ha rätt till extra stöd. Han gjorde sin studie i en stadsdel i en 

storstad i Sverige, där han bland annat intervjuade olika aktörer från olika 

nivåer inom organisationen. Dessa är på olika sätt inblandade i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. Han studerade även inkomna ansökningar från 

förskolor som sökte extra resurser. Han har i sin studie kommit fram till att 

den ekonomiska faktorn är väldigt styrande då det handlar om hur många och 

vilka barn som har rätt till särskilt stöd. Fokus kring ansökningarna låg på den 

diagnos eller svårighet barnet hade och väldigt lite intresse kring det faktiska 

behov det individuella barnet hade i förskolan. Förskollärarna hade väldigt lite 

att säga till om i fråga som vilka barn som krävde extra resurs. Det var det 

beslutsfattande organet i stadsdelen som bestämde vart resurserna skulle 

fördelas och förhandlingsutrymmet för aktörer på flera nivåer var ytterst 

begränsat. Författaren menar att det fanns väldigt många barn som låg i 

riskzonen för att få extra resurser, men att ingen ansökan gjordes för dessa 

barn. Anledningen till det var, enligt författaren, att det ansågs finnas en 

outtalad gräns för vilka barn som hade möjlighet till extra resurs eller inte. 

Denna gräns var dock otydlig, vilket gjorde det svårt för förskollärarna och 

vidare upp i organisationen att avgöra vilka barn de hade möjlighet att få extra 

resurs för. I sin studie kom Lutz (2006) fram till att de barn som har störst 

möjlighet till extra resurs är de barn som har en diagnos fastställd av läkare 

eller som är under utredning. Kategoriseringen och benämningen på barnets 

problem är den största avgörande faktorn till om barnet får särskilt stöd eller 

inte. 

 

Hellström (2003) beskriver en oroande utveckling med de nedskärningar som 

skett under tidigare år inom barnomsorgen. Nedskärningen har innefattat 

stora barngrupper, för lite personal och för få resurser till barn som är i behov 
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av särskilt stöd. Undersökningar som gjorts av bland annat socialstyrelsen 

visar att de barn som är i behov av särskilt stöd har drabbats hårdast av dessa 

nedskärningar. Det handlar oftast om de barn som inte har någon tydlig 

diagnos men ändå har större svårigheter att följa med i den vanliga 

verksamheten, alltså de barn som ligger i riskzonen (Hellström, 2003). Drugli 

(2003) menar dock att även om det inte finns tillräckligt med resurser måste 

förskollärarna som finns i verksamheten förhålla sig till det som finns. Man 

kan alltså inte bara godta att det är för lite personal eller specialinsatta 

resurser. Man måste varje dag försöka lösa och utforma verksamheterna 

utefter de barn som befinner sig i verksamheten just då, samt den personal 

som finns att tillgå. 

 

Det ska, enligt Sandberg och Norling (2009), i alla kommuner finnas 

styrdokument med formulerade mål för verksamheten för barn i behov av 

särskilt stöd. Dessa kan dock se olika ut från kommun till kommun. Det finns 

alltså inga bestämda riktlinjer för vilka barn som har rätt till särskilt stöd eller 

vilka som inte har det. Det är, enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

reviderad 2010) förskolechefens ansvar att fördela resurser för barn i behov av 

särskilt stöd och att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd 

och utmaningar som de behöver. Dessa resurser innebär oftast att en 

specialpedagog sätts in. En specialpedagog har utöver en lärarexamen 

ytterligare utbildning inom det specialpedagogiska programmet som ligger på 

avancerad nivå. Specialpedagogen har i första hand en handledande roll och 

ska ha ett samarbete med personal och ledning. Samarbetet är till för att bidra 

till att förskolans verksamhet ska kunna erbjuda det särskilda stöd som barnet 

är i behov av, samt att lärmiljöerna är så goda som möjligt. Specialpedagogen 

har det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet, vilket 

innebär ansvar för utvecklingsarbetet, uppföljning, utvärdering och 

åtgärdsprogram. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) är det styrdokument som 

förskolan ska förhålla sig till i sitt arbete med barnen i verksamheten. Vi 

kommer här att presentera de mål och riktlinjer vi har som utgångspunkt för 

detta arbete.  

 
“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.”  

              (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 5) 
 

“Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktigt, 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 för gruppen.”  

              (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 5) 
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“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 

mer stöd i sin utveckling.” 

            (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 11) 

 
 

“Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda 

stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver.” 

            (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 16) 
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 Syfte och metod 
 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares syn på hur man arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd.  

Frågeställningar 

Utifrån vårt huvudsakliga syfte har vi skapat tre frågeställningar som vi 

kommer att fokusera på då vi utför våra intervjuer och analyserar vårt 

empiriska material. 

 

 Vilka barn, anser förskollärarna, är i behov av särskilt stöd? 

 Vilken uppfattning har förskollärare om sin egen roll? 

 Vilka möjligheter till stöd och handledning, anser förskollärarna att 

de har för att kunna ge barn i behov av särskilt stöd den hjälp de 

behöver? 

 

Metod 

Fenomenografisk ansats - en kvalitativ forskningsmetod 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, som man ofta använder när 

man behandlar lärande och utbildningsfrågor. Man vill, enligt Kihlström 

(2009), få reda på hur människor uppfattar sin omvärld. Det handlar inte om 

att undersöka ett problem i sig, eftersom ett problem är beroende av vilka 

personer som är inblandade och vilken situation det handlar om. 

Livserfarenheter och inhämtade kunskaper påverkar vårt sätt att se på en 

specifik situation. Vi kan därför uppfatta samma situation på olika sätt utan att 

detta behöver ses som rätt eller fel. Det är alltså människors tankar om hur 

man erfar och upplever sin omvärld som är det centrala. I vår studie vill vi 

upptäcka variationer i hur man som förskollärare kan uppfatta vad som anses 

vara barn i behov av särskilt stöd. Vi vill även upptäcka variationer i vilket 

behov av stöd och handledning förskollärare anser att de behöver för att 

kunna ge barnet det särskilda stödet. En fenomenografisk ansats, att 

undersöka någons uppfattning om något, kallas för den andra ordningens 

perspektiv (Kihlström, 2009). 

Kvalitativa intervjuer 

För att kunna undersöka förskollärares uppfattningar har vi valt att använda 

kvalitativa intervjuer som forskningsteknik. Med kvalitativa intervjuer menar 

vi att vi har använt oss av halvstrukturerade frågor (se Bilaga 1), där 

respondenten får beskriva sin uppfattning om det givna ämnet. Vi har sedan, 
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utifrån respondentens svar, ställt följdfrågor för att kunna få en så god 

förståelse som möjligt för hur den intervjuade uppfattar det givna fenomenet. 

Det handlar inom fenomenografin om att skapa en dialog mellan intervjuaren 

och respondenten. Att man på så sätt försöker förstå världen från den 

intervjuades synvinkel (Kihlström, 2009). Författaren menar vidare att det är 

viktigt att respondenten får möjlighet att fördjupa sina tankegångar och att 

intervjuaren inte kopplar sina förutfattade meningar i följdfrågorna. Detta har 

vi försökt följa under de intervjuer vi har gjort, genom att ställa frågor som 

“kan du utveckla det?”, “hur menar du då?”. Vi har även gjort korta 

sammanfattningar av det respondenten har sagt för att säkerhetsställa att vi 

har tolkat respondenten korrekt. Kvale & Brinkmann (2009) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun går utöver det vardagliga utbytet av åsikter. 

Trots att det förs en dialog mellan intervjuare och respondenten är det, enligt 

författaren, intervjuaren som kontrollerar situationen och bestämmer 

samtalsämne. Detta kan man se i vår studie genom att vi har förberett 

intervjufrågor (se Bilaga 1) för att söka svar på det syfte och de frågeställningar 

undersökningen grundar sig på. Vi har även informerat respondenterna om 

syftet med intervjun för att avgränsa innehållet till det vi vill undersöka. 

Urval 

Vi har i vår studie valt att intervjua åtta förskollärare från åtta olika 

kommunala förskolor. Dessa förskolor är belägna i två olika kommuner i norra 

Sverige. Vårt urval har till viss del varit strategiskt och till viss del ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet grundar sig i att vi har valt att 

intervjua förskollärare som funnits på förskolor i vår närhet. Däremot har vi 

gjort strategiska val då vi har valt bort förskolor som vi på något sätt har varit i 

kontakt med tidigare. Anledningen till detta är för att vi i förväg inte ska ha 

någon förutfattad mening om hur dessa arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd. Att förskolorna är belägna i två olika kommuner var för oss även det ett 

strategiskt val. Vi gjorde detta för att försöka skapa förutsättningar att kunna 

upptäcka variationer i uppfattningarna om det givna ämnet. Eftersom 

erfarenheter påverkar vårt sätt att se på vår omvärld (Kihlström, 2009) har vi 

även försökt skapa variationer i ålder och arbetslivserfarenhet bland våra 

respondenter. Förskollärarna som var med i undersökningen var mellan 29 och 

54 år. Deras erfarenhet inom yrket, som förskollärare, var mellan 2 månader 

och 23 år. 

Genomförande 

Eftersom vi bor på två olika orter valde vi att dela upp intervjuerna mellan 

dessa orter. Vi valde dock att göra alla intervjuer tillsammans för att kunna få 

ut så mycket som möjligt av varje intervju. Detta för att det kan variera vad vi 

uppfattar av det deltagaren säger under intervjun. Vi kontaktade förskolorna 

via telefon där vi beskrev vårt huvudsakliga syfte med undersökningen och att 

vi önskade göra en intervju med en förskollärare på förskolan. Då vi, enligt 

den fenomenografiska ansatsen, ville undersöka förskollärares syn på vårt 

fenomen valde vi aktivt att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Detta 

gjorde vi i förhoppning om att komma så nära “sanningen” som möjligt, då 
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risken med att skicka ut frågorna i förväg kan medföra att respondenterna 

läser in sig på dessa och svarar det de tror att vi vill att de ska svara.  

 

Våra intervjuer ägde rum på förskollärarnas respektive arbetsplatser, där vi 

satt i ett avskilt rum för att kunna utföra intervjun utan störningsmoment. Vi 

använde en diktafon att spela in intervjuerna med för att i efterhand kunna 

lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi använde oss av de frågor vi i förväg 

hade utformat, för att leda in respondenten på det område vi hade för avsikt 

att undersöka. Utifrån det respondenten beskrev och berättade valde vi att 

ställa följdfrågor för att ge respondenten möjlighet att utveckla eller tydliggöra 

det svar denne hade gett oss. Detta gjorde vi för att minska risken för 

feltolkningar och för att få en tydligare bild av vad respondenten menat. 

 

Vi hade för avsikt att hålla intervjuerna mellan 45-60 minuter för att ge 

deltagarna möjlighet att utveckla de tankegångar de hade. Variationen på 

tiden var dock väldigt stor. De varade alltifrån 15 minuter upp till 60 minuter. 

Däremot varade alla intervjuer utom en mellan 30-60 minuter. Intervjun som 

enbart varade i 15 minuter gav inte de utförliga svar vi hade önskat. Vi kunde 

därför inte se respondentens egen uppfattning i ämnet och har därför valt att 

räkna denna intervju som ett bortfall. 

Analys och tolkning 

Att genomföra en fenomenografisk analys innebär att man försöker beskriva 

egenskaper hos vissa fenomen och att man försöker hitta de kategorier eller 

modeller som bäst beskriver dessa genom de gjorda intervjuerna. Genom 

analysen vill man urskilja de olika människornas olika sätt att uppfatta, tänka 

och beskriva händelser och fenomen i sin vardag. Man bör läsa igenom och 

lyssna om man spelat in sina intervjuer och för att försöka hitta några mönster 

i svaren. Man upptäcker först och får ta del av en annan individs beskrivning 

av sin omvärld och sedan får man dra slutsatser av hur man tolkar individens 

uppfattningar. Hela analysarbetet handlar om att man måste komma under 

ytan och nå det underförstådda (Kihlström, 2009). När det stora arbetet är gjort 

är det läge att börja analysera och kategorisera det man fått fram av första 

analysen. Man lägger svaren i olika kategorier där de liknande svaren ligger i 

samma och de svar där respondenterna svarat olika lägger man i en kategori. 

Sedan undersöks bland annat skillnader och likheter mellan kategorierna. Att 

tänka på när man använder detta sätt för att analysera sina intervjuer är att det 

måste finnas en tydlig koppling till det intervjuerna grundar sig på. Varje 

intervju måste på ett meningsfullt och tillförlitligt sätt placeras in i någon form 

av kategori. Kategorierna måste alltså både vara utformade så att det finns 

tydliga skillnader mellan dem och det måste tydligt framgå hur de förhåller sig 

till varandra (Kihlström, 2009). I enlighet med denna metod att analysera har 

vi valt att transkribera de intervjuer vi har gjort, ord för ord, för att sedan 

plocka bort sådana delar som vi ansett som oväsentliga och inte hört till ämnet. 

Vi har sedan gått igenom dessa transkriberingar flera gånger för att kunna 

synliggöra de mönster och olikheter som finns bland respondenternas syn på 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi har gjort kategorier utifrån det vi 
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har fått fram från vårt empiriska material. Utifrån dessa har vi sedan 

sammanfört kategorier som ligger nära varandra och använt 

underkategorierna som bevis på de mönster och variationer vi har kunnat 

urskilja. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning kan sägas handla 

om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett 

intressant, pålitligt och begripligt sätt. Med validitet beskriver man vad det är 

som mäts, i vilken utsträckning man undersöker det man avser att undersöka. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos och användbarheten av 

mätinstrumentet som används (Ejvegård 2009). Vår studie är en kvalitativ 

undersökning, där vi har använt oss av intervjuer som forskningsteknik. Då 

den är av kvalitativ art, och enbart ett fåtal förskollärare har deltagit, bör den 

inte ses som den enda sanningen eller att alla förskollärare ser på arbetet med 

barn i behov av stöd på det sätt som framgår i resultatet av denna 

undersökning. Det går alltså inte att generalisera, men den saknar trots detta 

inte trovärdighet, då det inte finns någon anledning att tro att deltagarna i 

studien inte har svarat sanningsenligt. Resultatet av undersökningen bör 

istället ses som ett axplock av den syn förskollärare har och ett försök att 

komma under ytan och skapa en förståelse av det problem vi har undersökt. 

Detta betyder dock inte att de skillnader och likheter som hittats inte är möjligt 

att hitta bland andra förskollärare. 

 

Då vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares syn på arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd anser vi att kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor gav en hög validitet. För att kunna få deras syn behöver man fråga dem 

om hur de ser på det och då frågorna var öppna gav det deltagarna en god 

möjlighet till att uttrycka och precisera just deras syn på de frågor vi ställde. Vi 

använde oss av halvstrukturerade intervjuer (se Bilaga 1) med öppna frågor 

som var mer övergripande för att få så utförligt svar som möjligt av de vi 

intervjuade.  

 

Vi ställde samma frågor till samtliga förskollärare som vi intervjuade för att få 

ett mer trovärdigt resultat. Till intervjuerna användes en diktafon för 

inspelning för att få en så korrekt bild som möjligt av vad som egentligen 

framgick av svaren. Det gjorde det även möjligt att i efterhand lyssna på 

intervjuerna flera gånger och på så sätt minska möjligheten till feltolkningar 

och utebliven information. Detta ökar reliabiliteten då den mänskliga faktorn, i 

fråga om tolkning och minne, har mindre betydelse. Vi gjorde även ett 

medvetet val i att båda två skulle medverka under samtliga intervjuer samt 

under analyseringen av alla transkriberingarna. Detta gjorde vi för att 

tolkningen av varje enskild intervju skulle ske på ett så likartat sätt som 

möjligt. 
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Etiska överväganden 

Då man utför en undersökning där människor ingår finns det ett antal etiska 

aspekter att ta ställning till för att tillämpa god forskningsetik. Inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav 

som utgör det grundläggande individskyddskravet. Dessa huvudkrav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2004; Dimenäs, 2009). De är till för att skydda personer som 

är med i forskningen.  

– Informationskravet innebär att forskaren måste informera deltagarna i 

studien om syftet med den aktuella undersökningen, vilken roll deltagarna har 

och på vilket sätt undersökningen görs.  

 

– Samtyckeskravet innebär att forskaren ska upplysa deltagarna om att 

medverkan är frivillig och att de har möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan i undersökningen.  

 

– Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter och annan känslig 

information om deltagarna bör behandlas och förvaras som sekretess, d.v.s. att 

de inte ska finnas tillgängliga för obehöriga.  

 

– Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer 

enbart får användas i vetenskapligt syfte. 

 

Inför och under vår studies gång har vi sett till att följa dessa riktlinjer och 

kommer här nedan att presentera hur vi har gått till väga för att följa dessa 

riktlinjer. 

 

Vid den första kontakten som togs med förskolorna informerades de om det 

övergripande syftet med undersökningen och att vi önskade göra intervjuer 

med en förskollärare på förskolan. Där fick de möjlighet att välja om de ville 

tacka ja eller nej till att medverka i undersökningen. Det sades där att de inte 

behövde känna sig tvingade till att delta i intervjun, utan att det helt var deras 

tid och intresse som styrde. Vid andra kontakten, då intervjun ägde rum, 

definierade vi syftet med intervjun och informerade varje förskollärare om 

dennes roll i undersökningen. Förskolläraren fick även information om att 

denne när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun och avbryta sitt 

deltagande i undersökningen och att då all information skulle raderas. Innan 

intervjun startade frågade vi om respondenten accepterade att intervjun blev 

inspelad och påpekade då även att alla personuppgifter och material som kan 

spåras tillbaka till respondenten enbart tillhandahålls av berörda parter. Vi kan 

dock inte lova total anonymitet gentemot respondenten då materialet 

eventuellt behöver ses av handledare eller examinator. Men det ansågs vara 

godkänt bland alla respondenter, så länge inte deras namn eller 

personuppgifter blev utpekade eller identifierade. 
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 Resultat  
Under denna rubrik presenterar vi det resultat vi fått fram från vårt empiriska 

material. Vi har under vår analys utformat olika kategorier som representerar 

de variationer vi hittat i respondenternas uttalanden. Vi har valt att utgå från 

våra frågeställningar då vi presenterar vårt resultat. Dessa frågeställningar är: 

 

 Vilka barn, anser förskollärarna, är i behov av särskilt stöd? 

 Vilken uppfattning har förskollärare om sin egen roll? 

 Vilka möjligheter till stöd och handledning anser förskollärarna att de 

har för att kunna ge barn det särskilda stöd de behöver? 

 

Utifrån dessa frågeställningar kommer vi att presentera de kategorier som är 

centrala för förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd.  

 

Uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd 

I våra analyser har vi hittat vissa variationer i uppfattningarna kring vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd. Vi har utifrån dessa kommit fram till tre olika 

kategorier som beskriver förskollärarnas förståelse för vad som gör att barn är 

i behov av särskilt stöd. dessa kategorier är: 

 

 Barnets unika behov 

 Förskolans påverkan 

 Hemmets påverkan 

Barnets unika behov 

Alla respondenter påpekar att barn i behov av särskilt stöd är ett brett område 

där man måste se till varje individs behov. Det går inte att generalisera och 

anta att en viss diagnos eller ett visst beteende behöver samma typ av hjälp och 

stöd. Man bör istället se till individen bakom diagnosen eller beteendet. Vi kan 

dock urskilja att det finns någon form av kategorisering av de barn som är i 

behov av särskilt stöd. 

 
“Det finns ju barn i behov av särskilt stöd som man utifrån kan se att det här är ett  

barn som behöver det och det finns barn i behov av särskilt stöd som man inte ser, 

men som man upplever att de skulle behöva mycket mycket mer. Men som inte 

hamnar i den kategorin för att det inte är lika tydligt.” 

 

Det tolkar vi som att det finns en uppfattning om att det finns olika kategorier 

av barn i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det även som att vissa kategorier ger 

större möjlighet till extra stöd än andra kategorier. De barn som på något sätt 

har en fastställd diagnos, från exempelvis läkare eller psykolog, upplevs av 

alla respondenter ha störst möjlighet till att få extra resurs för att kunna 
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tillgodose det behov de har. Respondenterna i vår studie ger exempel så som 

“Downs Syndrom”, Autism, ADHD, nedsatt hörsel eller syn. Då dessa barn 

fått en diagnos ger det en tydlighet i att dessa barn är i behov av särskilt stöd.  

 
“Det är de här barnen som har lite svårt att göra och se det alla andra barn ser och 

gör. Nästa alla barn lär ju sig saker naturligt. Dom härmar, de ser, de tar in, de 

liksom rekonstruerar hos sig själv. Men om den här, till exempel, inlärningen inte 

fungerar som den ska eller att de har svårt och sortera intrycken. Det är ju  

liksom en svårighet som dom själva inte rår för, men som de ändå har. Det är något 

som gör att deras vardag blir lite svårare. Men som de själva inte rår för att det 

blir.” 

 

Detta tolkar vi som att förskolläraren har en uppfattning om vad som är och 

inte är normalt i barns utveckling. Det finns även en uppfattning om att 

problemet ligger hos barnet, men att han/hon själv inte är orsaken till det. 

 
“Det kan vara röriga barn som har svårt att sitta stilla, barn som slåss, eh barn som 

är allmänt utåtagerande helt enkelt. Det är bara liksom smockan i luften hela 

tiden.” 

 
“En period hade vi ett barn som var väldigt destruktiv mot de andra barnen och vi 

kände att vi måste punktmarkera det barnet därför att det hände så mycket saker. 

Hon kränkte väldigt många barn här, både med bitningar och, hon var stor, det var 

ju inte ett litet barn. Om ett barn som är 1-2 år bits, det är liksom ganska normalt, 

men om en 6-åring bits så. Då kan ni ju förstå vilka bitmärken det blir då, och helt 

oprovocerat och det bara hände liksom. Då kände vi ”nu måste vi ha en som 

punktmarkerar, för vi hinner inte”.  

 

I dessa exempel tolkar vi det som att det finns en uppfattning om en kategori 

av barn som är i behov av särskilt stöd där fokus ligger på att se till att barnet 

inte skadar sig själv eller någon annan. 

 
“Det finns ju de här tysta barnen det är risk för att de flyter med, och de är  

så fogliga, anpassningsbara. Fast de behöver kanske social träning att komma in i 

gruppen. Vad lär den sig av att sitta i ett hörn ensam och leka? Och den kanske  

också behöver vägledning in, det är de här tysta barnen som man lätt glömmer bort 

som kanske inte ens har ett riktigt språk. Den kan inte komma in i gruppen för den 

kan inte prata riktigt med sina tilltänka kompisar.” 

 

Här tolkar vi det som att det finns en uppfattning om barn som lätt hamnar 

utanför är en kategori av barn i behov av särskilt stöd. Dessa behöver på något 

sätt stöd för att komma in och bli en del av gemenskapen.  

Förskolans påverkan 

Förskolan som institution uppfattas vara en arena som ställer vissa krav på 

barnen. De behöver till viss del kunna klara sig på ett självständigt sätt, då de 

behöver dela de vuxnas uppmärksamhet med flera andra barn. Detta kan leda 

till att barnet anses vara i behov av särskilt stöd enbart utifrån de krav som 
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ställs i förskolan. Barnet har inte det beteende eller de kunskaper som anses 

vara normalt i den institutionella miljön som förskolan är.  

 
“Om barnet är i behov av särskilt stöd är ju oftast någon som är mer tidskrävande. 

Är det ett barn som är väldigt hyperaktivt och styrs av impulser så är det oftast 

någon som behöver se vad som händer kring det barnet. Det behöver ju inte alltid 

vara barnet som gör någonting utan någon annan runt omkring som triggar igång 

barnet.” 

 

Detta tolkar vi som att det kan vara andra faktorer som påverkar barnet och 

skapar ett beteende som barnet annars inte har. Barnet behöver då stöd och 

vägledning i att hantera dessa situationer. 

 
”Hemma funkar det bra. Men här kanske det inte funkar för det här barnet kanske 

sitter kvar på stolen när den inte uppfattat att vi ska gå ut, utan det är ingen som 

har sagt det. Och då kanske man börjar fundera ”varför sitter den kvar nu då?” Vi 

måste säga allting. Den tar inget initiativ eller den ser inte nästa händelseförlopp.” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att barnet har krav på sig 

att kunna ”läsa mellan raderna” på vad de vuxna säger. 

Hemmets påverkan 

Det barnet har med sig i ryggsäcken av egna erfarenheter uppfattas vara en 

möjlig faktor till att det blir i behov av särskilt stöd i förskolan. Som tidigare 

har beskrivits ställer förskolan vissa krav på de barn som går där. Har barnet 

exempelvis erfarenheter från en annan kultur kan detta bli en stor krock då de 

kommer till förskolan. Detta kan innebära både språkliga och kulturella 

problem vilket gör att detta barn kan behöva särskilt stöd för att få hjälp med 

att förstå den nya kulturen. Uppfattningen om att situationer i hemmet 

påverkar barnet även den tid de spenderar på förskolan anses, även det vara 

en påverkande faktor.  

 
“Ja det är ju själva kulturen från de här specifika länderna som kanske är lite  

svårt för oss att ta in, eller för dem att ta in vår kultur.” 

 

Detta tolkar vi som att det blir en krock mellan barnets egen kultur och den 

kultur som finns i förskolan. Vi uppfattar det som att kunskapen om de 

specifika kulturerna saknas eller att den skulle behöva utvecklas för att kunna 

skapa en bra möjlighet för barnet att fortsätta sin utveckling. 

 
“Det är mycket familjer som blir splittrade i skilsmässor väldigt mycket idag och 

det skapar ju också väldig oro hos barnen. Många föräldrar tror inte att barnet ska 

visa det här på förskolan. Men det har vi ju sett vid ett flertal tillfällen att barn 

reagerar vid en separation och mår dåligt och vi förstår inte ”vad har hänt? vad är 

problemet?” när ett barn plötsligt, som inte har varit så förut, förändrar beteendet.” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att familjerelationerna, eller 

snarare förändringar i dessa, många gånger kan påverka barnet på ett negativ 
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sätt. Barnet kan då vara i behov av särskilt stöd under en period för att få hjälp 

och stöd i hur han/hon ska hantera situationen.  

 

Förskollärares uppfattning om sin egen roll i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd 

Vi kommer här att presentera vår tolkning och hur förskollärare uppfattar sin 

egen roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi har kunnat formulera 

tre kategorier. Dessa är: 

 

 Förskolläraren som handledare 

 Förskolläraren som organisatör 

 Förskolläraren som kunskapsinhämtare 

Förskolläraren som handledare 

Det finns en uppfattning om att förskolläraren är till för barnen och ska stödja 

dem i sin utvecklingsprocess. Om barnet är i behov av särskilt stöd är det 

viktigt att förskolläraren finns där för det barnet och handleder det i rätt 

riktning. 

 
“Alla har ju särskilda behov, även vi har ju våra egna. Det är fortfarande bara ett 

barn, i mina ögon är det fortfarande bara ett barn. Det spelar ingen roll om det har 

en diagnos på ett papper eller om det inte har en diagnos på ett papper. Jag måste 

ju möta barnet där, där det är. Har du jobbigt med en sak, ja men då måste ja ju 

stötta dig där, så att du kommer över det eller lättare kan lära dig hantera.” 

 

“Det är ju att försöka vara så närvarande det bara går, här och nu så att jag helst 

inte ska vara på springande fot, att sitter jag här och jobbar med dig då ska jag 

kunna göra det. Jag ska inte ha någon som kommer och ropar “kan du komma och 

göra det kan du göra det kan du göra det” Och det ska inte ligga och gnaga på mitt 

samvete att “jag har inte gjort det och inte gjort det och jag har inte gjort det”, utan 

vara här och nu. Det är det bästa vi kan ge barnen. Att vara närvarande där de är.” 

 

Det första exemplet tolkar vi som att det finns en uppfattning om att 

förskollärarens roll är att se barnet där det är just då. Utifrån det kan arbetet gå 

vidare med att stödja barnet i sin personliga utveckling. Det andra exemplet 

tolkar vi som att det finns en uppfattning om att arbetslaget måste ha en 

samsyn i hur de ska jobba med barnen. Det är viktigt att ge varandra tid att 

arbeta med enskilda barn för att ge så bra förutsättningar som möjligt för 

barnets fortsatta utveckling. 

 
“Vi har ju lärt oss att världen ser ut på ett visst sätt. Det är fyrkantigt och här är 

väggarna. Och de ser inte inom de ramarna. Jag tycker det är intressant att få arbeta 

med barn och hjälpa till i deras utveckling så att de inte får de här snäva ramarna, 

tunnelseendet, det är bara det här som gäller. Utan det finns alla möjliga olika 

vägar till samma mål. Och försöka ge dem en så bra start som möjligt, både i livet 

och skolvärlden.”  
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Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning att de vuxna har lärt sig att de 

ska vara på ett visst sätt. Att förskollärarnas utmaning ligger i att skapa en 

tillåtande miljö för barnen. Förskolan ska vara en plats där olika individer har 

möjlighet att lära sig samma sak, fast kanske på olika sätt. 

Förskolläraren som organisatör 

Det finns uppfattningar om att en del av förskollärarens roll är att organisera 

verksamheten utifrån de barn som befinner sig i den. Det är viktigt att hela 

tiden utgå från den specifika barngrupp som är och följa med i de förändringar 

som sker. Det är inte alltid lätt att ge alla barn den enskilda tiden som de skulle 

behöva i sin utveckling. Förskollärare behöver därför hitta lösningar på hur de 

kan hjälpa det enskilda barnet samtidigt som det är fler barn med. 

 
“Jag tänker på att det blir fler utmaningar. Just för att det barnet ska få sina behov 

tillgodosedda och dels att den övriga gruppen också ska få sina behov 

tillgodosedda, och finns det ett barn i behov av särskilt stöd så finns det ju oftast 18-

19 till som också har rätt till så, det blir en utmaning i arbetet med att få in det 

barnet i gruppen. Och att det inte ska känna sig utpekat eller annorlunda.” 

 

“Vi brukar ju också hänga upp som dagordning när vi har barn som har liksom 

svårt att tyda. Då kan de ju titta vad som gäller, “nu är det frukost och då efter det 

så tvättar vi händerna och sen så är det fri lek och sen har vi grupper”, ja men så 

där. och det blir så tydligt för de och det är ju också en hjälp till att förstå dagen 

utan att behöva hela tiden “vad ska jag göra nu då?”, en del är ju så “vad ska jag 

göra nu, vad ska jag göra nu då?” så där. då kan man “ gå och titta där” “ja, ja, ja vi 

ska gå ut” “ja precis, du kan läsa!” kan man säga. Men det är liksom de här 

ramarna som de är trygg med rutiner, det underlättar för många barn tror jag.”  

 

Det första exemplet tolkar vi som att det kan vara svårt att ge varje enskilt barn 

det extra stödet det behöver. Det finns en uppfattning om att det inte finns 

tillräckligt med personal för att tillgodose alla de behov som finns i 

barngruppen. Det andra exemplet tolkar vi som att förskollärarna har 

organiserat en del av verksamheten utifrån barn som är i behov av ett särskilt 

stöd, men de har gjort det på ett sådant sätt så att alla barn kan ta del av det. På 

så sätt behöver de inte avsätta tid till det enskilda barnet, men det får ändå sitt 

behov tillgodosett. 

 
“Just att jobba mer enskilt med barnen. Och just de här barnen som har med 

språksvårigheter har ju ett väldigt stort behov av att man sitter ensamt med dem 

eller jobbar tillsammans på ett annat vis. För i den stora gruppen då kanske de 

försvinner i hanteringen. Dels gör de sig kanske inte förstådda hos de andra barnen 

och vi hör inte vad de säger i stora gruppen. Vi jobbar ju stenhårt nu med 

stödtecken för att vi har sett att för alla barn har det varit jättenyttigt för det blir ju 

som ett andra språk och ju fler språk du tränar upp ju mer kapacitet får du ju 

liksom. Så det har varit jätteviktigt för oss tycker vi. Och vi ser vad barn lär sig.” 

 

Detta tolkar vi som att förskollärare har en uppfattning och kunskap om vad 

som behöver göras, men att den tid de anser behöva lägga på varje barn inte 

går att få till. Det finns en känsla av att inte räcka till i arbetet med barn i behov 
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av särskilt stöd. Samtidigt finns det en uppfattning om att det arbete som görs i 

stora grupper trots allt ger ett resultat. 

Förskolläraren som kunskapsinhämtare 

Det finns uppfattning om att förskollärare hela tiden ska vara uppdaterade 

kunskapsmässigt, samt följa den utveckling som sker inom den verksamhet 

man arbetar i. Det går inte alltid att förlita sig på den kunskap man skaffade 

sig i sin utbildning. Man måste hela tiden bygga på de kunskaper man har för 

att det ska passa just den verksamhet och de barn man som förskollärare 

befinner sig i just då. 

 
“Forskning går ju framåt hela tiden inom det här yrket så är det ju precis som med 

läkare eller vilken som helst, det är färskvara. Det liksom måste man hela tiden få 

nytt för, för det finns ju mycket forskning.” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att förskollärare bör ta del 

av ny forskning. De behöver utveckla sin kunskap för att kunna utföra ett så 

bra arbete som möjligt. 

 
Stöd och handledning 

Förskollärare behöver hela tiden möjlighet att utveckla sin egen kunskap i de 

områden som är relevanta för deras verksamhet. Det finns en uppfattning om 

att erfarenhet av yrket ger stora möjligheter att lösa de olika utmaningar som 

nya barn och barngrupper medför. Det är dock inte alltid denna erfarenhet 

räcker till och då behövs det möjlighet till fortbildning eller stöd och 

handledning från annat håll. Vi kommer här att presentera de kategorier vi har 

fått fram då det gäller förskollärares uppfattning om vilka möjligheter de har 

till stöd och handledning. Dessa kategorier är: 

 

 Förebyggande utbildning 

 Processen - från upptäckt till resurstilldelning 

 Tillgången av stöd och handledning 

 Den ekonomiska faktorn 

Förebyggande utbildning 

Att ha rätt utbildning är något som alla respondenter pekat på. Det finns en 

uppfattning om att det inte har någon betydelse av hur många utbildningar 

man har. Det viktiga är att ha rätt utbildning och kunskap om det aktuella 

barnets behov. 

 
“Det där med extra utbildning och så det får man ju om det behövs. Det är ju inte 

det att man måste gå en massa utbildningar som man, när det är dags då har man 

ändå glömt hälften för att det var fem år sen jag gick den här utbildningen för det 

här barnet som kom nu och det är diffust. Utan då får vi hjälp med det, om vi skulle 

behöva. Om det är så specifikt att vi behöver extra stöd. Det känns inte som att man 

behöver mer utbildning och mycket kan man ju läsa sig till” 
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Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att det finns möjlighet till 

vidareutbildning i det specifika området som förskollärarna är i behov av. 

Dock finns det en uppfattning om att den grundläggande utbildningen och 

yrkeserfarenheten är tillräcklig i frågan om mer utbildning. Fortbildning 

däremot finns det en uppfattning om att det är något som sker kontinuerligt i 

form av föreläsningar, samtal i arbetslagen med mera. Vi tolkar det som att det 

är den delen som förskollärarna anser ger mest, något som är direkt kopplat 

till den verksamhet de arbetar i. 

 
“Man behöver så mycket djupare, man behöver så mycket mycket mer för att veta 

hur man ska, att man gör rätt för det här barnet, att man hjälper det här barnet på 

rätt sätt. Och det är väl den där osäkerheten man har, som känner att det skulle 

vara så bra om det här barnet fick hjälp av någon som verkligen visste” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att det inte alltid är 

tillräckligt med den kunskap som förskollärarna har utan att de i vissa fall är i 

behov av hjälp från någon som är specialist inom det område som det specifika 

barnet är i behov av hjälp med. 

Processen – från upptäckt till resurstilldelning 

Det finns en tydlig uppfattning från våra respondenter om hur vägen till 

resurstilldelning ser ut. Den vägen sker på relativt samma sätt i alla situationer 

då det handlar om barn i behov av särskilt stöd. 

 
“Man kan ju inte bara gå för att det är en dag som helt plötsligt inte ser ut som 

andra dagar. Utan här måste man känna in på en period liksom. Och så sen måste 

man ju ta reda på så klart, när det har pågått ett tag, är det några andra 

omständigheter som kan göra att det ser ut såhär?” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning från förskollärarna att de 

måste, under en period, dokumentera det som händer. De tar först reda på om 

det har varit något specifikt som hänt som kan ha påverkat barnet. 

 
“Vi får ju ingen hjälp utan föräldrarnas medgivande. Utan det är ju först att knyta 

en bra kontakt till föräldrarna där man kan liksom visa på att vi känner att det här 

barnet behöver det och det till exempel. Och sen måste det ju mogna hos 

föräldrarna oftast att “jaha är det så”. Och det är ju utifrån det när de accepterar 

liksom att vi “vi skulle behöva prata med den och den, är det okej för er?”, det är ju 

då först som man kan få hjälp.” 

 

“Och ibland kan det även vara så att föräldrarna som tar kontakt med oss och 

skulle vilja ha hjälp och stöd med någonting, det är inte alltid att det kommer från 

oss” 

 

Dessa exempel tolkar vi som att föräldrakontakten är oerhört viktig för att 

kunna ge barnet det särskilda stödet det behöver. Det finns även en 

uppfattning om att förfrågan kan komma både från förskolan och från 

föräldrarna. 
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“Vi får ju inte extra resurser för att vi ser att ett barn har speciella behov, så. Det 

händer ju inte över en natt utan det är ju många gånger ett långt önskemål innan 

det sker. Och ibland är det föräldrarna som trycker på att “vi kräver att vi ska få 

extra resurs” eller vissa timmar eller vissa dagar i veckan för att det ska få bättre 

möjligheter. Så att det är ju inte självklart att vi får för att vi känner att det är barnet 

ligger lite efter. Då poppar det inte in någon, utan det är ju liksom, det är ju en 

process och det kan ju ta nästan ett år.” 

 

Vi tolkar det som att det är en lång process från det att förskollärarna 

upptäcker att barnet är i behov av särskilt stöd till det att det verkligen får det. 
 

“Vad kan vi då göra för att få det här som inte funkar att funka? Också ska det 

göras den här listan att vi tittar, vi skriver, tar upp det på vårat lilla eht, det går till 

stora eht om det ska vidare. Och då skrivs det liksom en ansökan som lämnas till 

centrala den där störta elev hälsomötet där de tar beslutet.” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om specifika steg 

förskollärarna bör följa inför en ansökan. De börjar med att observera 

situationer på förskolan. Sedan görs det en åtgärdsplan för hur de ska gå 

tillväga i arbetet med det specifika barnet. Därefter går ansökan vidare till 

högre instanser. 

Tillgången av stöd och handledning 

Det finns en uppfattning bland förskollärarna att de har god möjlighet till 

kunskapsmässigt stöd och handledning. Våra respondenter ger exempel som 

Elevhälsan, där bland annat specialpedagog, skolsyster och psykolog finns. 

Andra exempel som tas upp är BuP, habiliteringen för barn. Uppfattningen om 

det personalmässiga stödet är dock att det är svårt att få.  

 
“Och vi pratar ju med vår chef om det och hon tar ju kontakt då med elevhälsan 

eller för att ibland kan det behövas mer, då kan det ju behövas som till exempel att 

skolsyster eller psykolog eller rektor är med och diskuterar att, vad är det liksom, 

hur ser bilden ut. De kan komma in och titta och liksom känna av själva och se om 

de kan se någon annan vinkel på situationen eller.. Och så sitter vi och diskuterar, 

liksom, vad kan man göra? Kan vi ändra i verksamheten så att vi inte behöver ha 

eller är, går det absolut inte utan eller sådär då.” 

 

Detta tolkar vi som att det är chefen som ger råd och avgör vem/vilka 

förskollärarna ska vända sig till för det specifika stödet. Vi tolkar det som att 

det även förs en dialog mellan alla parter. 

 
“Ja, fast ibland kan vi ju uppmana föräldrarna då att det är bra för barnet att ha 

hemspråk. Jag har precis påbörjat ett sådant fall kan man säga. Med en pojke som vi 

tycker att han har varken svenska eller sitt hemspråk. men det är så nytt, så jag har 

precis uppmanat mamman då att vi kanske kommer att behöva söka hemspråk då. 

fast hon säger “ja men, jag pratar jättemycket persiska hemma” men det är ju så att 

man, modersmålet är viktigt. För annars så kan man ju inte lära sig och uttrycka sig 

i nyanser och känslor och så vidare. Och då går det inte att översätta det på 

svenskan på något vis.” 
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Detta tolkar vi som att det finns en uppfattning om att föräldrakontakten är 

viktig. Föräldrarna måste godkänna ansökan om särskilt stöd för att förskolan 

ska kunna genomföra den. Utan godkännande har förskolan inte möjlighet att 

få det extra stödet eller den resurs de behöver för att tillgodose barnets behov. 

Det finns en uppfattning om att det är viktigt att tydliggöra för föräldrarna 

varför det extra stödet behövs sättas in samt att de känner sig delaktiga i 

beslutet. 

Den ekonomiska faktorn 

Det är många faktorer som påverkar om det extra stödet sätts in eller inte. Det 

finns en uppfattning bland våra respondenter att den ekonomiska faktorn har 

en väldigt avgörande roll i beslutet av vilka och hur många barn som får det 

extra stödet de behöver. 

 
“Jag tycker att när kommunen tittar på barn med behov av särskilt stöd så är ju det 

mycket, alltså det ska vara så specifika, grava skäl. Medan jag som pedagog kan se 

att alla barn har behov av ett särskilt stöd. Men det kanske inte är nått som, som 

kommunen ser som ett, som tillräckligt för att de ska få stöd. Ja menar om man 

tittar på barn med annat modersmål så är ju de väldigt behov av särskilt stöd. Men 

det är ju ingenting som kommunen prioriterar på det viset mer än att ja 

språksamlingar, och att vårt arbete ska läggas upp på ett speciellt sätt. Men vi kan 

ju, eller jag kan ju tycka att de behöver mer. Men hur får man den tiden och hur får 

man de resurserna för att eh ja, få material, eh utbildning ja hela den biten” 

 

Detta tolkar vi som att det finns en skillnad mellan förskollärares syn och de 

styrandes syn på vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det även 

som att förskollärarna har en väldigt liten roll i avgörandet om vilket barn som 

har rätt till särskilt stöd. 

 
“Ja framför allt är det ju. Läroplanen säger att alla barn ska ha sitt. Och enligt 

skolverket så har ju alla rätt att söka resurs. Det är ju inte så. Men, som det ser ut i 

kommunen så är det ju i första hand de som har en diagnos som beviljas.” 

 

Detta tolkar vi som att det finns någon form av kategorisering när det kommer 

till vilka barn som får rätt till särskilt stöd. Vi tolkar det även som att alla barn 

som förskollärarna anser är i behov av särskilt stöd har inte möjlighet att få 

det. 
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 Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera det empiriska material vi fått 

fram av vår undersökning mot den vetenskapliga litteraturen vi presenterat 

under bakgrunden. Vi kommer att börja med en metoddiskussion där vi 

diskuterar hur vi gick till väga för att sedan fortsätta med en resultat 

diskussion där vi diskuterar hur vi tolkat resultatet. Vi diskuterar kring de 

slutsatser vi dragit utifrån resultatet och vill också dela med oss utav de 

pedagogiska lärdomar vi fått. Slutligen kommer vi att ge förslag på vidare 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

I vår studie valde vi medvetet att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer. 

Detta på grund av att öka validiteten då studien syftar till att undersöka 

förskollärares uppfattningar om hur man arbetar med barn i behov av särskilt 

stöd. Vi ansåg att samtalsintervjuer skulle ge en klarare bild av förskollärarnas 

erfarenheter och värderingar än vad observationer eller enkäter skulle göra. 

Därför var det tidigt i arbetet den metod vi valde för att genomföra studien. 

Ingen av oss författare har särskilt stor erfarenhet av kvalitativa intervjuer. 

Därför valde vi att söka stöd i bland annat Kvale och Brinkmann (2009) för att 

förbereda oss inför intervjuerna.  

 

Vi anser att vårt urval, att intervjua åtta pedagoger från två olika kommuner, 

har ökat möjligheterna till variationer i uppfattningar kring vårt 

problemområde. Vi hade dock ett bortfall som minskade möjligheterna till 

variation i uppfattningar. Då tiden för att genomföra arbetet är begränsat hade 

vi inte möjlighet att genomföra en nionde intervju. Vi anser dock att vi, utifrån 

de intervjuer vi genomfört, hade tillräckligt med material för att kunna urskilja 

olika mönster i deras uppfattningar. Vi anser att det strategiska valet att välja 

bort förskolor som vi hade någon form av anknytning till var ett bra val. Vi 

kunde då fokusera helt på förskollärarens uppfattning, utan att ha några 

förutfattade meningar om verksamhetens arbete. Detta gjorde det lättare att 

senare analysera materialet. 

 

Att transkribera det empiriska materialet var ett otroligt tidskrävande arbete. 

Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant utifrån det som sades. Detta 

skapade mycket extra arbete eftersom vi som intervjuare hade varit flitiga med 

användandet av “mmm” som metod att visa på att vi följde med i 

resonemanget och förstod respondentens förklaringar. I vissa delar av 

intervjuerna kunde ordet användas efter nästan varje avslutad mening. Detta 

gjorde att vi under transkriberingen fick lägga ned mycket tid och energi på 

detta samtidigt som vi behövde fokusera på det respondenten sa. I efterhand, 

med tanke på tidsbegränsningen för arbetet, hade en delvis fullständig 

transkribering varit att föredra. Att lägga mer fokus på det respondenten säger 
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och mindre fokus på våra “mmm” som i sig troligtvis inte påverkade 

intervjusituationen nämnvärt. Dock anser vi att transkriberingsarbetet har 

många fördelar. Detta har gett oss möjlighet att se på respondenternas svar 

från en annan synvinkel. Vi har kunnat analysera innehållet i meningarna på 

ett helt annat sätt än om vi enbart hade våra minnesanteckningar att gå på. Det 

vi uppfattat på ett sätt under själva intervjun, gav under analyseringen oss en 

helt annan uppfattning. Vi anser därför att det har varit en bra analysteknik då 

vi ville analysera respondenternas uppfattningar. Transkriberingarna har även 

bidragit till att tillförlitligheten i studien har ökat, eftersom vi har kunnat läsa 

dessa flera gånger. Det har även gett oss möjlighet att diskutera sinsemellan 

om hur vi enskilt har uppfattat respondenternas uttalanden.  

 

Att vi inte är några erfarna intervjuare syntes tydligt då vi analyserade 

transkriberingarna. Vi hade för avsikt att ställa så öppna frågor som möjligt för 

att ge respondenten utrymme att så fritt som möjligt uttrycka sin egen 

uppfattning i ämnet. I efterhand upptäckte vi dock att många av de följdfrågor 

som vi ställde var konstigt formulerade som vi ansåg var ledande. Vissa av 

dem var även irrelevanta för det problem som vi undersökte. Vi kan dock se en 

viss förändring i vårt sätt att intervjua från den första intervjun vi gjorde till 

den sista. Ju mer van vi blev att intervjua desto bättre frågor ställde vi, både 

sett från den kvalitativa intervjuns perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009) samt 

det forskningsområde vi undersökte. 

 

Vårt val att använda oss av tre frågeställningar kan, i efterhand, ses som en 

försvåring i analysarbetet. Vi anser dock att alla tre är relevanta för det 

forskningsområde vi har undersökt. Begreppet barn i behov av särskilt stöd är 

i sig så komplext. Vi ansåg därför att det var av yttersta vikt att få en förståelse 

för förskollärarnas uppfattning om begreppet för att kunna göra en fullvärdig 

analys av arbetet med dessa barn i förskolan. Att sedan undersöka deras 

uppfattningar om sin egen roll samt vilka möjligheter det finns till stöd och 

handledning kändes även det relevant. Eftersom barn i behov av särskilt stöd 

ofta innebär att det behövs tillsättas någon form av resurs anser vi att det är 

viktigt att undersöka både hur förskollärarna ser som sin egen uppgift, men 

även vad de anser är någon annans uppgift. Dessa frågeställningar hör så 

tydligt ihop för att kunna få en fullgod uppfattning om vårt övergripande 

syfte.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att utveckla en förståelse för hur arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd ser ut i förskolans verksamhet. Vi har där valt att 

avgränsa vår undersökning till hur förskollärare uppfattar detta arbete. Vi 

kommer här att diskutera vårt resultat utifrån det forskningsmaterial vi har 

tagit med i bakgrunden. Vårt resonemang kommer till största del vila på de 

teoretiska utgångspunkterna vi har i detta arbete, de lagar och regler som 

förskolan ska utgå ifrån. 
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Förskollärarna i vår undersökning ger en bild av att de, i sitt arbete med 

barnen, måste vara flexibla. De måste hela tiden utgå ifrån den barngrupp de 

har för stunden och utforma verksamheten därefter. Deras utmaning ligger i 

att se alla olika behov som barnen har och skapa förutsättningar för att de ska 

kunna utvecklas efter sin egen förmåga. De har en skyldighet gentemot 

läroplanen (2010) att uppfylla dessa krav. Detta är något som uppfattas som en 

svår uppgift då barngrupperna idag är stora och det finns många olika behov 

som behöver tillfredsställas. Särskilt svårt blir det då det finns många barn i en 

barngrupp som är i behov av särskilt stöd. Vi kan se att förskollärarna har en 

god uppfattning om vilka barn som innefattas i detta begrepp samt att de är 

medvetna om begreppets komplexitet. Det är viktigt som förskollärare att 

kunna se det specifika barnets behov och inte till det så kallade problemet/-en 

det har. (se Lutz, 2006; Hellström, 2003). Vi kan även se att försskollärarna, 

utifrån den kunskap de har, försöker anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt 

att den även stödjer de barn som är i behov av särskilt stöd (se Björck-Åkesson, 

2009; Hellström, 2003). Ett exempel på detta är dagordningen. Detta visar på 

att de följer de mål som finns i läroplanen (2010) om att anpassa verksamheten 

till alla barn i förskolan. Förskollärarna i undersökningen är medvetna om 

vilket behov barnet har, men även på vad detta barn kan. De fokuserar på det 

friska (se Hellström, 2003) hos barnet för att kunna utveckla och främja de 

delar barnet har svårare med. 

 

Det finns dock tillfällen då den grundläggande kunskapen en förskollärare har 

inte räcker till för att skapa en verksamhet där alla barns behov blir 

tillgodosedda. Där kan det finnas behov av stöd och handledning från en 

specialist inom det specifika området det gäller. Förskollärarna ger uttryck för 

att de har god kunskap om vart de ska vända sig när de är i behov av extra 

handledning, samt att dessa möjligheter är väldigt goda. De finns dock en 

uppfattning om att de möjligheter de har, till största del, är handledande. De 

får material och tips på hur de ska arbeta med det specifika barnet. 

Uppfattningen om detta är att det är bra, men att tiden de har inte räcker till 

för att kunna utföra detta arbete till fullo. Arbetet handlar ofta om att sitta 

enskilt med barnet, vilket skapar problem då barn grupperna är stora och 

personalstyrkan liten. Förskollärarna uttrycker en känsla av att inte räcka till i 

sitt arbete. Detta är något som även Clough och Nutbrown (2004) i deras 

undersökning. Det är ett fenomen som finns i andra länder, inte enbart i 

Sverige och i vår undersökning. 

 

Det finns en medvetenhet hos förskollärarna med vikten av en god 

föräldrakontakt (se Hellström, 2003). Förskollärarnas yrkeskunskap och 

föräldrarnas kunskap om barnet ger en bra möjlighet att utforma en god 

verksamhet som ger barnet det stöd han/hon behöver (se Lpfö 98, reviderad 

2010). Detta samarbete gör det även möjligt att söka de extra resurser som 

behövs för att kunna ge det särskilda stödet till barnet. Förskollärarna i 

undersökningen ger i uttryck att de gör upptäckten i förskolan och skriver ned 

detta under en period. De upprättar även en åtgärdsplan för hur de ska arbeta 

med det specifika barnet i verksamheten. Om detta ändå inte skapar 
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tillräckliga förutsättningar för barnets utveckling går det vidare till 

förskolechefen som tar det vidare till de berörda instanserna. Om föräldrarna 

inte är involverade i detta redan från början kan det skapa problem, då de 

kanske inte upplever samma beteenden eller problem hos sitt barn i hemmet. 

De kan då reagera negativt på detta direkta påstående. Om de däremot är 

insatta i den problematik som finns i förskolan redan från början finns det 

bättre förutsättningar till ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan. 

 

Vi har dock, under vår analysering, uppmärksammat att det finns en stor 

skillnad mellan förskollärarnas syn och de styrandes syn på vilka barn som bör 

ha särskilt stöd. Förskollärarna ger uttryck av att de inte har så mycket att säga 

till om när det kommer till den punkten. De har en uppfattning om att det 

finns en kategorisering då det kommer till resurstilldelningen bland de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Denna kategorisering, enligt deras 

uppfattningar, handlar om att de barn som har någon form av diagnos 

fastställd av läkare eller psykolog är de som har störst möjlighet att få särskilt 

stöd. Därefter kommer de barn som har ett utåtagerande beteende, som kan 

utgöra fara för sig själv eller andra i sin omgivning. Sist i denna kategorisering 

hamnar de så kallade tysta barnen. Dessa utgör en grupp som lätt hamnar i 

skymundan då det kommer till resurstilldelning. De är enligt förskollärarna i 

behov av särskilt stöd, men ses sällan som i behov av resurs av beslutsfattarna. 

Vi har uppmärksammat att den ekonomiska faktorn har en stor betydelse när 

det kommer till hur många och vilka barn som får rätt till särskilt stöd. 

Förskollärarnas uppfattningar är att det är denna kategorisering som gäller och 

beroende på vilken kategori barnet hamnar i avgör hur stor möjlighet till 

särskilt stöd det har. Detta är något som även Lutz (2006) tar upp i sin 

avhandling. Det är något vi anser är skrämmande. Förskollärarna har, som 

tidigare behandlats, ett uppdrag gentemot läroplanen (2010). Hela 

organisationen runt förskolan måste se till att detta kan införlivas. De 

specialpedagogiska delarna är inte förskollärarnas ansvar och bör därför 

utföras av utbildade specialpedagoger.  

 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra av vår studie är att det finns många faktorer som kan 

spela in då det kommer till frågan varför ett barn är i behov av särskilt stöd. 

Det går inte enbart att se till det faktiska beteendet hos barnet och avgöra om 

det är i behov av särskilt stöd eller vilket stöd det är i behov av. Man behöver 

tänka ett steg längre och se vad som kan ligga bakom det faktiska problemet. 

Vi har även dragit slutsatsen att den ekonomiska faktorn är mycket stor. Det är 

den som ofta styr vilka och hur många barn som får det extra stödet som de 

behöver. Vi var medvetna om att den var stor, men nu har vi fått en tydligare 

bild på hur stor betydelse kommunens pengar har. Vi kan även dra en slutsats 

om att många förskollärare har en känsla av att inte räcka till. En fråga som vi 

ställer oss då är: är det kommunen som har för lite pengar eller är det 

förskollärarna som har för höga krav på sitt ansvar i arbetet? Den känslan 

förskollärarna har är dock ett bevis på att de vill och kunskapsmässigt kan mer 
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än vad de hinner. Det ger uppfattningen om att de inte slutar att försöka göra 

mer. Den inställningen, anser vi, är grundläggande för att kunna skapa goda 

förutsättningar för de barn som är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att 

man som förskollärare har barnens bästa som utgångspunkt i alla lägen. Det är 

för dem förskolan är till och det är deras utveckling som är i fokus. Som en av 

våra respondenter uttryckte sig: “Jag tycker ju att det är väldigt roligt att jobba 

med barn, annars skulle jag väl inte jobba inom det här yrket.” Det är en 

mening som säger mycket. Är vi inte intresserade av att arbeta tillsammans 

med barnen har vi heller inte möjlighet att se de behov de har. Det i sin tur 

leder till att de inte får den hjälp de behöver för att kunna utvecklas. Är vi 

istället inställda på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen, 

har vi stora möjligheter att ge barnen en god start i sin fortsatta utveckling. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att förskollärarna känner sig 

otillräcklig i sitt arbete. Vi anser dock att förskolan enbart är god början på den 

tid som barnen sedan ska spendera i skolan. Förskolan ska skapa 

förutsättningar till att barnet ska kunna utvecklas, inte se till att barnet kan allt 

redan i den åldern. Vi skulle därför vilja se vidare och djupare forskning om 

hur det faktiska arbetet förskollärarna gör skapar förutsättningar för barns 

utveckling vidare i deras utbildning. Möjligtvis en jämförelse mellan de barn 

som inte går i förskolan gentemot de som går i förskolan.  

 

Alla förskollärare vi intervjuade nämnde den ekonomiska faktorn som en 

bidragande orsak till det uteblivna stödet. Exempel på vidare forskning 

skulle därför kunna vara att undersöka den faktiska kostnad för 

kommunen, på lång sikt, för dessa barn som inte får möjlighet till särskilt 

stöd i tid. Vad händer efter förskola och skola? Undersökningen skulle 

kunna innebära en jämförelse mellan kostnaden att sätta in extra personal 

på varje avdelning gentemot om dessa barn hamnar i utanförskap senare i 

livet. 

 

Tack! 

Ett stort tack vill vi framföra till vår handledare Anders Lindqvist för det 

engagemang och det stöd som han har gett oss under arbetets gång. Vi vill 

även tacka de förskollärare som har deltagit i vår undersökning, som har gjort 

det möjligt att genomföra detta examensarbete. Tack! 
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BILAGA 1: Intervjufrågor  

 

 Beskriv vad det är, hos barn, som utmanar dig som pedagog? 

 När du hör ordet “barn i behov av särskilt stöd” vad tänker du på då? 

 Beskriv vad det är som får dig att känna att det behövs en extra resurs i 

verksamheten? 

 Vad har ni i arbetslaget för möjlighet till stöd och handledning när ni 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd? 

 


