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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att undersöka inkluderingen och exkluderingen av barn i behov av stöd 

på förskolan. Vi har även undersökt några verksamma pedagogers syn på barn i behov av stöd 

i verksamheten och hur de bemöter dessa. I början av arbetet har vi valt att introducera några 

av de problem som kan påträffas under barns tid på förskolan. Datainsamlingen har skett genom 

specialförskolor. Resultatet visade på att det finns stora skillnader men även likheter i arbetet 

med barn i behov av stöd. Studien visar på att det är pedagogernas synsätt och engagemang 

som har störst betydelse i arbetet med barn i behov av stöd.  
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Inledning  

Vi har under våra praktikperioder samt vårt yrkesutövande mött barn i behov av stöd som inte 

får det stöd som de behöver och även barn som inte är inkluderade i samma grad som de andra 

barnen på förskolan. Många gånger väljer pedagogerna att göra något annorlunda just för de 

barn som är i behov av stöd. Vad innebär att ett barn är i behov av stöd? Hur uppfattas de barn 

som beter sig på annorlunda än övriga barn i barngruppen?  Genom vår studie vill vi undersöka 

hur pedagoger ser på barn som behöver extra stöd i förskolan. Blir de inkluderade eller 

exkluderade från barngruppen och från verksamheten? Enligt förskolans läroplan ska alla barn 

inkluderas i verksamheten och få sina behov tillgodosedda (Skolverket, 2016a).  

Vi har valt att fokusera på hur inkluderingen ser ut på olika förskolor samt undersökt på vilka 

sätt man arbetar med inkludering. Gerland och Aspeflo (2009) menar att pedagoger på förskolor 

ofta möter barn som utmanar deras tankesätt och skapar funderingar. De barn som väcker tankar 

hos pedagogerna har inte sällan någon form av avvikande beteende jämfört med sina jämnåriga 

kamrater.

Gerland och Aspeflo (2009) beskriver vidare hur pedagoger behöver fördjupa sig i barnens 

situationer för att få nödvändig kunskap om vad som kan vara bidragande orsaker till barnens 

beteende. Vidare förklarar författarna hur barn kan behöva stöd i vissa situationer medan de i 

andra situationer kan klara sig utan extra stöd. Gerland och Aspeflos tankar styrks även av 

Nilholm (2007) som klargör att pedagogerna behöver utveckla en uppfattning om barnens olika 

situationer i avsikt att kunna förändra verksamheten så den möter barnens behov.  

Förskolans läroplan (2016a) beskriver att när ett barn är i behov av mer stöd ska dessa 

tillgodoses så att barnen ska kunna utvecklas. Vidare säger läroplanen för förskolan att inget 

barn i förskolan ska utsättas för någon typ av diskriminering på grund av eventuell 

funktionsnedsättning. 

Barn i behov av stöd är något vi uppfattat som något som många gånger tystas ner av samhället 

och många gånger även på förskolan. Genom denna studie vill vi lyfta fram frågan om 

inkludering av barn i behov av stöd eftersom vi anser att denna fråga behöver belysas och 

diskuteras i många arbetslag. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger väljer att bemöta barn i behov av stöd i förskolan 

samt hur de arbetar med att inkludera dessa barn i verksamheten.  

Frågeställningar

▪ Vilket synsätt har pedagogerna gentemot barn i behov av stöd på förskolan?

▪ Hur arbetar pedagogerna med verksamheten för att integrera barn i behov av stöd?

▪ Vad anser pedagoger vara viktigt i arbetet med barn i behov av stöd?
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Litteraturgenomgång

 (Jakobsson och Nilsson, 2011:138).

Enligt förskolans läroplan har alla som arbetar inom förskolan ett ansvar att möta alla barn med 

respekt samt se till att alla får sina behov tillfredsställda (Skolverket, 2016a). 

Kadesjö (2007) beskriver att många pedagoger kan ha svårt att förstå barn med 

koncentrationssvårigheter. De kan uppfattas som dåligt uppfostrade och motsträviga eftersom 

barnen inte lyssnar på pedagogerna eller gör vad de blir tillsagda att göra i exempelvis en 

vardagssituation. Vidare förklarar Kadesjö (2007) hur arbetet med dessa barn kan skapa oro i 

barngruppen och störa det arbete som pedagogerna planerat. 

När ett barn inte uppträder som förväntat så finns det med all sannolikhet någon orsak till detta. 

Det är pedagogernas ansvar att ta reda på var svårigheten ligger i syfte att skapa en förståelse 

som möjliggör att förebygga kommande problem. Orsakerna till svårigheterna kan vara många. 

Det kan finnas svårigheter i miljön på förskolan, hos barnet själv, exempelvis en diagnos eller 

annan funktionsnedsättning eller i hemmiljön. Det viktigaste som pedagog är att försöka förstå 

barnets situation och ta ansvar för att deras behov tillgodoses på förskolan (Aspeflo, 2015).  

Lutz (2013) menar att för att kunna bemöta och arbeta med barn i behov av stöd behöver man 

vara medveten om sitt förhållningssätt och sitt bemötande. Som pedagog behöver man, enligt 

författaren, kritiskt kunna granska den lärmiljö som erbjuds på förskolan, men även kunna 

problematisera denna för att kunna utveckla den utifrån barnens behov. 

Lutz (2013) tankar styrks av Aspeflo (2015) som beskriver att, för att kunna förstå andra 

människors situationer och beteende behöver man först förstå sig själv. Hur man själv väljer att 

agera och bemöta människor kommer lämna ett avtryck hos de människor man möter. 

begränsar der  (Olsson och Olsson, 

2013:82). 

De allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2016b) beskriver att de problem som barn med 

behov av särskilt stöd har oftast är situationsbundna, vilket innebär att det är miljön runt barnen 
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som ska förändras och inte barnen. Det stöd som barnen behöver kan variera beroende på vad 

som sker i miljön de vistas i, samt i mötet mellan barnen och andra barn eller vuxna. Barn i 

behov av stöd kan i vissa situationer behöva mer stöd än vad de behöver i andra. I de allmänna 

råden för förskolan (2016b) står det om bemötandet av barn i behov av stöd samt att dessa barn 

alltid ska ha samma rättigheter som alla andra. 

Förskolan har, oavsett barnens förutsättningar och bakgrund, ett ansvar för att varje barn ska 

utvecklas fullt ut. För att kunna möta barnens behov och skapa förutsättningar för dem behöver 

pedagogerna i fråga ha kunskap om barnens olikheter (Runström Nilsson, 2014).

Barn skapar inte problem med flit utan det kan bero på att de inte vet hur de ska agera i en ny 

situation (Hedström, 2014). 

t 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 tillgån

                                                                                                        (Skolverket, 2016a:5). 

Författaren Ulla Tideström beskriver om arbetssättet kring barn i behov av stöd på följande sätt: 

 (Tideström 1985, refererad i Sandberg 2009:123). 

Sandberg (2009) förklarar att allting inte behöver vara precis lika för alla. För att det ska bli 

rättvist kan en del barn behöva mer stöd. 

Språkutveckling

Redan vid födseln startar barnets språkutveckling. Vid den första kontakten med omvärlden 

skapas ett utbyte av intryck och kommunikation uppstår (Jakobsson och Nilsson, 2011).  

Sandberg (2009) beskriver även hon hur barns språkutveckling börjar redan vid födseln och 

sedan stimuleras och utvecklas genom möten med andra människor. Språkutveckling hos ett 

barn kan se olika ut beroende på vilka förutsättningar barnet har. Om språkutvecklingen ska 

ske på ett förväntat sätt behöver det finnas ett intresse hos barnet. Barnet behöver vara 

intresserat av att kommunicera med andra människor och nyfiken i samtalen dem emellan. 

(Gerland och Aspeflo, 2009:84).  
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Något som även påverkar språkutvecklingen, och har en effekt på hur den utvecklas, kan 

exempelvis vara på om barnet är utåtriktat eller mer försiktigt och blygt. Ett barn som är socialt 

och nyfiket tar gärna för sig i situationer och kommunicerar med andra människor trots att de 

eventuellt inte lärt sig uttal eller meningsbyggnad. Författaren beskriver vidare att de samtal 

som sker under leken samt under övriga aktiviteter på förskolan är den primära källan till 

språkutveckling. De vardagliga samtalen är också stimulerande för de barn som har problem 

kring språkutvecklingen, det är därför viktigt att skapa tillfällen för samtal på aktiviteterna i 

förskolan (Sandberg, 2009).  

Løge (refererad i Rakstang Eck och Rognhaug 1995) förklarar även vikten av att samtala om 

de erfarenheter som barnen får på förskolan. Författaren beskriver även betydelsen av att ha 

gemensamma aktiviteter med alla barnen på förskolan för att stimulera språkutvecklingen. 

Bruce (2007, refererad i Sandberg 2009) förklarar hur språkutvecklingen är något som för 

många barn sker naturligt utan att de är medvetna om vilka framsteg de gör.  

Språket kan ha stor betydelse för ett barns beteende. Språket kan påverka hur människor ser på 

olika situationer och hur de hanteras. Olika sätt att kommunicera får olika konsekvenser för 

barnen. När pedagoger använder ett lugnt och avslappnat sätt vid kommunikationen med barn 

kan det hjälpa barnet att lugna sig. Pedagogerna är viktiga förebilder då barnen ofta tar efter 

deras sätt att kommunicera (Svensson, 2009). 

Tecken som stöd används flitigt när barn har språksvårigheter. Gerland och Aspeflo (2015) 

berättar om en oro som många gånger finns hos såväl pedagoger som föräldrar gällande 

användning av teckenspråk. Gerland och Aspeflo menar att det finns en rädsla för att barnen 

inte kommer behöva talspråket eftersom de redan kan kommunicera genom teckenspråket.  

Funktionsnedsättningar

Brodin (1991 och 2005, refererad i Sandberg 2009) säger att redan från födseln har barn vissa 

reaktioner som ska fungerar självmant, men att det för vissa barn kan finnas problem med dessa 

reaktioner vilket kan betyda att barnet i fråga har någon form av funktionsnedsättning.  
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Om ett barn har begränsningar i sin rörelseförmåga och inte får stöd från omgivningen kan det 

innebära att deras vilja av att utforska inte stimuleras. Det kan innebära att barnet och dess 

utveckling hämmas eftersom nyfikenheten till ny kunskap upphör. Pedagogerna på förskolan 

behöver arbeta aktivt med att stimulera samtliga barn för att väcka deras intresse för att 

undersöka och utforska omvärlden (Sandberg, 2009). 

Kadesjö (2007) beskriver att en pedagog behöver ha kunskap om funktionsnedsättningar och 

hur den påverkar barnet för att kunna ge barnet rätt stöd. Författaren förklarar vidare att 

pedagogen behöver reflektera över hur alla barn, även de med funktionsnedsättningar, kan bli 

delaktiga i förskolans verksamhet 

Det första som utvecklas hos ett barn är grovmotoriken, därefter utvecklas finmotoriken. Det 

finns studier som visar att sinnena hos ett barn utvecklas i interaktion med omgivningen. Styrks 

en sinnesfunktion finns det en stor möjlighet att även angränsande sinnen utvecklas. Författaren 

förklarar hur den motoriska utvecklingen hos barn har stor påverkan på den totala utvecklingen 

(Sandberg, 2009). 

Att ha en funktionsnedsättning inom ett område kan innebära mycket mer än svårigheter med 

exempelvis motoriken. Att ha en utvecklingsstörning innebär enligt Jakobsson och Nilsson 

(2011) att man uppvisar stora nedsättningar inom minst tre avgörande funktioner som påverkar 

vardagen. Funktionerna kan exempelvis innebära svårigheter i det sociala samspelet eller 

förmågan att ta hand om sin egen hygien. 

” Bokstavsbarn”  – barn med diagnos 

Många gånger får barn inte någon diagnos förrän de börjar skolan. Pedagoger kan därför sakna 

kunskap om och ha mindre förståelse för barnens svårigheter. Det kan finnas många 

bakomliggande anledningar till barnens problem. Det har dock visat sig att barn som senare får 

en diagnos ofta har uppvisat ett annorlunda beteende redan i förskolan (Sandberg, 2009). 

Edfelt (2015) beskriver att barn som många gånger visar tecken på en specifik diagnos även 

kan göra det för en annan. Även om ett barn uppfyller kriterierna för en diagnos kan det finnas 

en osäkerhet om vilken diagnos som är den rätta. De olika beteenden och svårigheter som 

kännetecknar en diagnos kan likna varandra och det kan därför vara svårt att specifikt säga 
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vilken diagnos ett barn har. Författaren menar vidare att även om barnen visar stora likheter till 

kriterierna för en diagnos behöver det inte innebära att barnet har en diagnos.  

Kadesjö (2007) visar på vikten av att redan i förskolan identifiera barns svårigheter så att man 

kan arbeta för att lindra negativa konsekvenser. Kadesjö tar upp flera fördelar med att få en 

diagnos. En är att föräldrarna kan få stöd av andra föräldrar som har barn med liknande problem.  

En annan att föräldrarna kan få större förståelse för barnets agerande samt på ett enklare sätt 

skaffa sig kunskap om diagnosen.  

Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp två betydelser av hur man kan beskriva en diagnos. 

Utgångspunkten är antingen symtom eller orsak. Syftet med en symtombeskrivande diagnos är 

att få en uppfattning om en individ visar behov av någon form av stöd medan den 

orsaksbeskrivande diagnosen ska tydliggöra de orsaker som ligger till grund för de 

funktionsnedsättningar som exempelvis ett barn uppvisar.  

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Det finns tre huvudsakliga symtom vid ADHD. Dessa är problem kring uppmärksamhet, 

impulsivitet och överaktivitet. Vid diagnosen ADHD innebär det att man har problem med 

något av dessa områden, i vissa fall kan det finnas begränsningar inom alla områden. De 

symtom som finns är uppdelade i två grupper, vilket innebär att man antingen har svårigheter 

med uppmärksamhet och impulsivitet eller problem med överaktivitet (Gerland och Aspeflo, 

2009).  De olika symtomen vid ADHD kan variera från individ till individ. Symtomen kan även 

se olika ut beroende på barnets ålder samt vilken miljö det berörda barnet vistas i (Olsson och 

Olsson, 2013). 

Gerland och Aspeflo (2009) beskriver vilka svårigheter som kan uppmärksammas hos barn med 

ADHD. Barnen kan exempelvis ha svårt att veta vart de ska rikta sin uppmärksamhet vilket kan 

innebära att deras koncentration i en viss situation blir kortvarig. Vidare beskriver Olsson & 

Olsson (2013) andra karaktärsdrag som kan visas hos barn med ADHD. Författarna beskriver 

hur barnen kan ta stor plats i barngruppen och hur de i leksituationer vill bestämma.

Autism 

Autism är en diagnos som barn kan få i tidig ålder och som därför kan vara upptäckt när barnet 

börjar på förskolan eller uppmärksammas under barnets första år på förskolan. Autism kan 
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innebära att barnet har begränsningar i vissa situationer. Begränsningarna kan visa sig vid bland 

annat socialt samspel men även i kommunikation och språkutveckling. Barn som har autism 

kan många gånger vara sena i sin språkutveckling eller till och med sakna språk. Det finns dock 

stora skillnader mellan de barn med autism som har svårigheter med språket och andra barn 

men inte autism brukar många 

gånger använda sig av gester när de ska kommunicera, vilket gör att de blir lättare att förstå 

medan barn med autism inte använder sig av detta (Gerland och Aspeflo, 2009). 

I arbetet med barn med en autismdiagnos handlar det främst om att barnen behöver få kunskap 

mer intensivt än andra barn. IBT är en metod som många gånger används i arbetet med 

autistiska barn.  IBT handlar om är att lära barnen olika färdigheter genom upprepning och 

imitation. Något som kan vara självklart för andra barn behöver barn med autism träna på 

betydligt oftare. Belöning är något som beskrivs som en stor del i arbetet och används flitigt 

inom IBT. Genom att använda sig av belöningar i arbetet förstärks barnenens beteende och de 

kommer att förknippa beteendet med en positiv upplevelse. Det finns mycket som kan användas 

som förstärkning och pedagogerna behöver se till barnens intresse och vilja för att få bästa 

möjliga resultat (http://www.habiliteringsinsats.se/?t=u&s=10078&hs=10075).  

Miljö 

Förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn på förskolan för att de ska kunna utvecklas 

samt utmanas (Skolverket, 2016a). 

Miljön på förskolan, samt barnens möjlighet till delaktighet i verksamheten, har stor betydelse 

för alla barns utveckling oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Barn i behov av 

särskilt stöd blir många gånger begränsade i miljön på förskolan beroende på utformningen av 

lokalen eller möbleringen. Om ett barn på förskolan har problem med syn eller hörsel är det 

viktigt att fokusera på ljus och ljud i lokalerna de vistas i. För vissa barn är det viktigt att 

intrycken blir begränsade, för mycket intryck kan skapa förvirring (Jakobsson och Nilsson, 

2011). 

Edfelt (2015) beskriver hur omgivningen spelar stor roll för hur problematisk vardagen blir för 

ett barn. Beroende på hur svårigheterna bemöts i verksamheten kan barnen antingen bli 

stimulerade eller begränsade. Vidare förklarar författaren att även barn som inte har allvarliga 
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svårigheter kan bli begränsade i en miljö där pedagogerna och omgivningen inte tillgodoser 

barnens behov. 

Björck-Åkesson (refererad i Sandberg, 2009) diskuterar både den sociala och fysiska miljöns 

betydelse för barnens utveckling. Den sociala miljön omfattar hur pedagogerna bemöter barnen 

på förskolan och hur aktiviteterna planeras. Beroende på pedagogernas sätt att planera och 

anpassa miljön på förskolan får barnen möjlighet att utvecklas i den fysiska miljön. Den fysiska 

miljön som erbjuds ska vara i ständig förändring. Pedagogernas sätt att arbeta ska grundas på 

de behov som finns på förskolan. Det är alltså barnen som ska vara utgångspunkt för 

förändringen. 

Delaktighet/inkludering

De allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2016b) belyser vikten av att låta barnen vara med 

och bestämma aktiviteter på förskolan, och att pedagogerna även ska ta hänsyn till barnens 

reflektioner gällande verksamheten. 

Edfelt (2015) beskriver hur pedagoger ibland behöver variera aktiviteterna och använda sig av 

olika personliga lösningar för att barnet ska gynnas. Alla barn är unika individer vilket innebär 

att möjligheterna för att vilja och kunna delta i aktiviteterna varierar.  Det är därför nödvändigt 

att noga tänka igenom alla moment utifrån barnens behov, vilja och utveckling. 

Pedagogerna på förskolan behöver reflektera över vilken typ av aktivitet som bidrar till att de 

flesta barnen på förskolan kan vara delaktiga (Sandberg, 2009). ” Att fånga alla barns intresse 

 

Jakobsson (2002 refererad i Jakobsson & Nilsson 2011) talar om två typer av delaktighet. Hon 

menar att det finns både en pedagogisk- och en social delaktighet. Pedagogisk delaktighet 

innebär att man gör likadant som de andra i barngruppen när de arbetar med olika saker. Social 

delaktighet innebär att delta i andra aktiviteter på fritiden, och i andra miljöer. Författaren ser 

ett problem vad gäller gruppaktiviteter för de barn som behöver extra stöd och träning. 

Pedagogerna måste fråga sig när dessa barn ska få sin extra träning och var. Ska det ske i 

gruppen eller ska barnet gå någon annanstans? Författaren menar att utmaningen för alla 
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pedagoger är att skapa en lärmiljö och ett arbetssätt där man kan ge barnen det stöd de behöver 

utan att de känner sig exkluderade och behöver lämna gemenskapen som gruppen ger.

Det är beroende på hur pedagogerna väljer att behandla en viss situation samt deras synsätt på 

barn i behov av stöd som är avgörande. Ser pedagogerna en svårighet 

eller en möjlighet? O är svårt att hantera kan det 

utesluta barnet från gruppen och istället lägga problemet på specialpedagogen (Fischbein och 

Österberg, 2003). 

Kadesjö (2007) benämner vikten av att som förskollärare kunna anpassa olika arbetsmoment 

och för verksamheten skapa en nivå där barnen får en möjlighet att vara delaktiga på ett sätt 

som är lämpligt för dem. När pedagogerna anpassar verksamheten utifrån barnen möjliggörs 

deras utsikter att lyckas. Lutz (2013) beskriver vidare hur man behöver observera och reflektera 

över barnen för att de ska kunna bli en självklar del av verksamheten. För att verksamheten ska 

kunna fungera för samtliga barn i barngruppen behöver materialet anpassa så att barnen 

utmanas och stimuleras. Det är pedagogernas ansvar att hitta passande material som ger en 

lämplig utmaning som syftar till att barnen utvecklar sin självständighet.

Arbetssätt/Synsätt

Det som är avgörande i samspelet mellan barn och pedagoger på förskolan är relationen dem 

emellan. En god relation är en grund för att skapa en trygg och stabil lärmiljö och barngrupp i 

och med detta skapas en utvecklande miljö (Aspeflo, 2015). Vidare förklarar författaren vikten 

av att bekräfta barnen och bygga tillit. Genom att se barnen och uppmärksamma dem i deras 

lek samt i vardagssituationer på förskolan, bekräftas barnen. Författaren benämner också vikten 

av att visa engagemang och intresse för barnen och visa dem att man som pedagog vill sätta sig 

in i, och förstå, deras situation. I och med engagemanget för barnens situation växer det fram 

en tillit mellan barn och pedagog. Kadesjö (2007) beskriver att om pedagogerna ska kunna 

berömma och positivt stödja barnen behöver de förstå barnens svårigheter samt få en 

uppfattning för vad som är möjligt för dem att klara av. 

När ett barn inte beter sig som förväntat finns det naturligtvis orsaker till detta. Det är 

pedagogens ansvar att få en förståelse för situationen så att den kan förebyggas. Svårigheter 

som upplevs hos barnen kan ha olika orsaker. Det kan finnas svårigheter hos exempelvis barnet 

själv eller miljön på förskolan men svårigheterna kan även bero på pedagogernas arbetssätt och 
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synsätt. Genom att försöka ta ansvar för och undersöka grunden till problemet ökar möjligheten 

att hjälpa barnet utvecklas (Aspeflo, 2015). Fortsättningsvis förklarar författaren vikten av att 

arbetslaget ska hjälpas åt och arbeta tillsammans. Det är då lättare att nå ett långsiktigt och 

stabilt mål när alla i arbetslaget är delaktiga och stöttar varandra. 

När pedagogerna ska arbeta för att förebygga de situationer som blir svåra för barn i behov av 

stöd behöver de inte bara utgå från det individuella barnet och dess svårigheter utan även 

försöka förstå om det är något i förskolans verksamhet som kan bidra till barnens svårigheter 

(Fischbein och Österberg, 2003). Nilholm (2007) beskriver att om svårigheterna inte kan 

fastställas hos barnet, behöver pedagogerna se till barnens olikheter och där igenom förändra 

verksamheten utifrån dessa. Gerland och Aspeflo (2009) beskriver vikten av att balansera 

förväntningar och begåvningar som barnen har för att hjälpa dem att utvecklas på ett lärorikt 

sätt.  

Vid arbetet med barn med koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter är det viktigt att 

pedagogerna skapar en struktur i barnens vardag. Genom att skapa en tydlig kan olika 

situationer blir lättare att hantera. Pedagoger ska hjälpa barnet i fråga genom att skapa rutiner 

vilket kan leda till att vardagen blir mer självklar. Denna struktur kommer skapa en trygghet 

hos barnen (Kadesjö, 2007). Författaren förklarar vidare att många vuxna har svårt för att skapa 

en struktur i barnens vardag eftersom det inte stämmer överens med deras synsätt på barn. Detta 

kan bero på att de känner en rädsla över att strukturen kommer hämma barnen i deras 

spontanitet.

Barn med koncentrationssvårigheter kan ofta uppfattas göra 

att omgivningen blir besvikna på dem. Det är extra viktigt i arbetet med dessa barn att de blir 

bekräftade och får veta att de är omtyckta. Pedagoger behöver visa barnen och förklara för dem 

att de uppskattar deras försök, trots det inte blev rätt. Pedagoger behöver också visa att de bryr 

sig om barnen så att barnen förstår att pedagogernas intentioner är goda (Kadesjö, 2007). 

Gerland och Aspeflo (2009) förklarar vikten av förståelse för att kunna hitta ett lämpligt 

arbetssätt i arbetet med barn i behov av stöd. Om förståelsen inte finns kan det innebära att 

metoden som används inte är för barnens bästa. 
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En bra pedagog är en person som finns till som stöd när det behövs, men som kan vika undan 

när barnets självständighet och kunskap ökar (Nohrstedt refererad i Söderman och Antonsson, 

2011). 

Som Foster (refererad i Hedström 2014) skriver är det viktigt att man som pedagog bryter barns 

negativa beteende. Det är dock viktigt att förmaningen sker på ett lugnt sätt, nära barnet, så att 

det förstår anledningen och inte triggas till att fortsätta med det negativa beteendet. 

Resurser

Det behövs stor kunskap för att arbeta med specialpedagogik på ett bra sätt. Genom att ha 

förkunskap inom ett flertal olika ämnen, som psykologi, medicin och teknik kan detta stärka 

arbetet med barn i behov av stöd. Specialpedagogik är ett ämne där det finns flera underliggande 

kunskapsområden som bidrar till ett framgångsrikt arbete. Arbetet med specialpedagogik 

innebär att kunna ge alla barn de förutsättningar som de behöver för att utvecklas och utmanas 

på bästa sätt (Sandberg, 2009).

Ahlberg (2001) beskriver att det är betydelsefullt att pedagogerna skaffar sig djupare kunskap 

och förståelse samt att de deltar i olika typer av utbildning för att kunna utveckla en verksamhet 

där alla barn får sina behov tillfredsställda.  

Jakobsson och Nilsson (2011) berättar om pedagogernas rädsla att arbeta med barn i behov av 

stöd. Författarna menar att denna rädsla finns för att pedagogerna har bristande kunskaper om 

barn i behov av stöd och därför känner sig otillräckliga i arbetet med dem.

Céwe (2003 refererad i Bergquist m.fl. 2003) styrker Jakobsson och Nilssons (2011) 

reflektioner kring att det finns många pedagoger som har en oro över att inte kunna möta upp 

dessa barns behov. Céwe beskriver vidare hur pedagoger behöver kompetensutveckling dels 

för att bli mer självsäkra i arbetet med barn i behov av stöd, dels för att arbetet med dem ska bli 

en naturlig del av den vanliga verksamheten. Pedagoger kan behöva stöd i att hitta lämpligt 

material och innehåll som fungerar för såväl barn i behov av stöd, men som också fungerar och 

blir utmanande nog för övriga barn på förskolan. 
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Metod  

I detta avsnitt kommer vi presentera den metod samt det tillvägagångssätt som vi har valt att 

använda i denna studie. Vi har valt att basera vår studie på intervjuer i syfte att kunna 

uppmärksamma olika vinklar på våra frågeställningar från olika pedagoger och verksamheter. 

Urval 

Urvalet baserades på i vilken grad förskolorna arbetade med barn i behov av stöd. Det innebar 

att några av pedagogerna arbetade på en så kallad specialförskola medan några andra arbetade 

på traditionella förskolor där de hade erfarenhet av barn i behov av stöd. För få ett bra underlag 

till vår studie valde vi att till en början att undersöka olika förskolor och deras erfarenhet av 

barn i behov av stöd. Vi utformade två olika underlag, se bifogade bilagor, som vi delade ut till 

pedagogerna på de olika förskolorna. Intervjuunderlagen baserades på om verksamheten bestod 

av en hel barngrupp i behov av stöd eller om det endast var några enstaka barn som var i behov 

av stöd.  

Datainsamlingsmetod  

Vi ansåg att intervjuer skulle ge oss en god inblick i verksamheten, en bredare kunskap och en 

god bild av hur de väljer att arbeta med och bemöta barn i behov av stöd. I planeringen av vår 

intervjustudie har vi tagit hjälp av Lantz (2014) där det beskrivs hur intervju som metod 

används. Vilket gav oss mycket relevant information samt tips och idéer om hur vi kunde 

genomföra våra intervjuer.

Ett problem med intervjuer kan vara att den intervjuade väljer att ge en förskönad bild av 

verkligheten. Just detta behöver finnas i åtanke när man utför en intervju. Det ultimata vore att 

också observera verksamheten för att få en mer heltäckande bild. Observationer är dock inget 

vi valde att utföra. Johansson och Svedner (2010) beskriver även dem problemen med att 

använda endast intervjuer i sin studie. Författarna förklarar svårigheterna med att stämma av 

pedagogernas berättelser med vad som egentligen sker i verksamheten. Observationer menar 

författarna hade gett en djupare kunskap inom ämnet.

Pedagogerna som skulle delta i vår studie fick intervjufrågorna i förväg. Anledningen till detta 

var att pedagogerna i fråga skulle få en chans att i lugn och ro läsa igenom det som skulle tas 
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upp. Vi ansåg att vi skulle få mer utförliga svar om pedagogerna hade fått en möjlighet att läsa 

igenom intervjufrågorna i förväg.

Under intervjun delade vi upp arbetet på så sätt att en av oss ställde frågorna och den andra och 

antecknade det som sades. Vi valde att spela in våra intervjuer för att inte missa någon viktig 

del av intervjun. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att genom inspelning av 

intervjun kan fokuset läggas på samtalen utan att det innefattar pauser som kan avbryta 

informanten i sina berättelser.  

Forskningsetiska överväganden

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär att det finns 

skyldighet att informera intervjupersonerna om deras roll i studien samt vilka villkor som gäller 

för deltagandet. De ska även bli informerade om att deras deltagande i studien är frivillig och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan några negativa följder. Det är även 

viktigt att förvara personuppgifter samt inspelningar från intervjuerna så att ingen utomstående 

kan ta del av dessa. Det är viktigt att informera deltagarna så att de blir medvetna om sina 

villkor. I studien ska alla medverkande personer betraktas som anonyma och forskaren har 

tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011).   

De medverkande pedagogerna informerades innan intervjun. Efter transkriberingen har allt 

intervjumaterial, det vill säga alla inspelningar, raderats.
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Resultat och analys

I detta avsnitt kommer vi redovisa några pedagogers tankar kring barn i behov av stöd samt 

koppla dessa till tidigare forskning inom ämnet. Vi kommer först undersöka hur pedagoger i 

vår studie uppfattar barn i behov av stöd och därefter hur de valt att arbeta med integreringen 

av dessa barn. Slutligen kommer vi ta upp vad de pedagoger vi mött anser är viktigast i arbetet 

med barn i behov av stöd. 

För att underlätta och skilja på intervjupersonerna i vår studie har vi valt att benämna dem med 

en bokstav.

▪ Informant E - Förskollärare, arbetat i 36 år, traditionell förskola. 

▪ Informant F - Specialpedagog, arbetat i 17 år, just nu på en specialförskola. 

▪ Informant G - Förskollärare, arbetat i 10 år, traditionell förskola. 

▪ Informant H. Fritidspedagog och Specialpedagog i 10 år, just nu på en specialförskola. 

▪ Informant I -Barnskötare i 13 år, just nu personlig assistent och resurs för ett barn, 

traditionell förskola. 
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Pedagogers synsätt gällande barn i behov av stöd

Alla pedagoger i vår studie har haft liknande tankegångar gällande barn i behov av stöd. De 

beskriver arbetet som en ständig utmaning men samtidigt otroligt roligt och lärorikt. 

Pedagogerna vi mötte berättade hur olika det kan se ut beroende på det enskilda barnet.  

upp verksamheten för det 

tvecklas, minsta lilla 

Vid vår intervju med informant G började pedagogen att beskriva hur hen tänkte när förskolan 

skulle få barn i behov av stöd. Hen beskrev hur man först funderar över vilka behov barnet har. 

Därefter försöker arbetslaget skaffa sig en större kunskap för att kunna skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barnet. Det som informant G diskuterar styrks av Aspeflo (2015) som 

förklarar att det är pedagogernas ansvar att ta reda på vad barnet har för svårigheter för att kunna 

skapa förutsättningar och få en förståelse för problemen. Vidare beskriver författaren hur 

svårigheterna kan finnas såväl i miljön som hos barnet själv. Det absolut viktigaste som 

pedagog är att försöka förstå. Även Gerland och Aspeflo (2009) styrker informant G:s 

reflektioner, författarna nämner hur pedagoger behöver sätta sig in i barnens situation och 

utveckla kunskap för det specifika barnet och dess beteende för att få förståelse. 

En av pedagogerna vi mötte arbetar på en specialavdelning där det också finns andra, mer 

traditionella, avdelningar. Vad pedagogen ansåg om detta uttryckte hen på detta sätt: 

 en specialavdelning, men de hade inte varit 

lika bra utifall att vi var i en annan byggnad ensamma. Det som är bra här är att vi har 

närhet till de andra förskoleavdelningarna. Våra barn kan gå mellan och hälsa på och de 

mant H).

Vidare förklarade Informant H hur barn lär sig genom att iaktta varandra och därför kan 

utmanas i sitt lärande genom att umgås med barn från de andra avdelningarna. En annan fördel 

som informant H beskrev var hur barnen från de mer traditionella, andra avdelningarna 

utvecklar en förståelse och acceptans för olikheter. Informant H beskrev även hur viktig hen 

ansåg deras specialavdelning vara för att barnen där skulle få möjlighet att gå iväg och få en 
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lugn stund, eftersom det kan bli mycket intryck för deras barn vid mötet med barnen från de 

andra avdelningarna. 

Jakobsson och Nilsson (2011) förklarar att det är uppfattningen i samhället och hos människor 

runt om barnet som kan spela stor roll för vad som egentligen definieras som 

utvecklingsstörning. Informant E uttryckte sina erfarenheter om hur barn med olika svårigheter 

blir bemötta av barn och vuxna, samt skillnaderna mellan dessa möten: 

 E). 

Informant E förklarade vidare hur hen ansåg att vuxna människor oftare reagerar mer negativt 

på vad som anses vara ett avvikande beteende, eftersom de har mer erfarenhet av normer och 

vad som anses vara normalt eller avvikande. Informant E menade att barn är mer accepterande 

än vuxna och ser mer till helheter än till problem. Fischbein och Österberg (2003) tar upp hur 

pedagogens synsätt på barn i behov av stöd kan påverka hur barnen blir bemötta och hur 

verksamheten anpassas efter barnet. Författarna förklarar vidare att om pedagogerna ser 

barnens svårigheter som en möjlighet eller en utmaning kan barnens svårigheter minska och 

utvecklas till en positiv erfarenhet. Däremot menar författarna att om pedagoger på förskolan 

ser barnens svårigheter som ett hinder och ett problem kan svårigheterna eskalera och barnen 

får negativa erfarenheter. 

Sammanfattning  

Att se alla barns olikheter och svårigheter som möjligheter i verksamheten är nödvändigt för 

barnen och dess utveckling. Som Fischbein och Österberg (2003) beskriver är det pedagogen 

som påverkar vilka förutsättningar barnet kommer få under sin tid på förskolan.  

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd är otroligt tufft men också lärorikt. Det finns stora 

skillnader i hur pedagoger väljer att arbeta med de speciella behoven som finns på deras 

förskola. En utmaning för pedagogerna är att verksamheten ska anpassas. De behöver därför 

skaffa en kunskap angående vad barnen behöver samt hur arbetet och verksamheten ska läggas 

upp för att gynna barnets utveckling. Det absolut viktigaste är att förskolan ska stimulera barnen 

och ge dem de bästa förutsättningarna för utveckling. Som Aspeflo (2015) beskriver är det 

absolut viktigaste att som pedagog försöka förstå barnens situation för att vidare kunna förändra 

och utveckla. Förståelse behövs för att förändring ska kunna ske. 
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Pedagogers arbetssätt och inkludering 

Hur integreringen av barn i behov av stöd i verksamheten ser väldigt olika ut från förskola till 

förskola. Förskolans läroplan skriver mycket om hur den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas efter alla barn på förskolan. De barn på förskolan som tillfälligt eller konstant behöver 

mer stöd ska få detta. Förskolan ska sträva efter att tillgodose alla barns behov och utmana till 

utveckling (Skolverket, 2016a). 

När det är dags att anpassa verksamheten utifrån barnens behov menar Fischbein och Österberg 

(2003) att det är inte bara är det individuella barnet som ska vara utgångspunkt. Som pedagog 

behöver man även se till verksamheten i stort för att undersöka om det är något som kan bidra 

till att barnets svårigheter eskalerar och därefter försöka anpassa miljön.

Informant G förklarade hur de på förskolan funderar över hur de både kan anpassa den 

befintliga miljön på förskolan samt verksamheten i stort för att underlätta för de barn som 

behöver extra stöd. Nilholm (2007) styrker informantens tankar genom att författaren beskriver 

att om svårigheterna inte kan fastställas hos barnet kan de vara något i den pedagogiska 

verksamheten som bidrar till barnets svårigheter. Enligt Lutz (2013) är det viktigt att kritiskt 

granska den miljö som redan erbjuds på förskolan och problematisera den för att vidareutveckla 

den efter barnens behov. 

att man tillhör gruppen och då handlar det ju om vilka anpassningar man behöver göra 

När det pratas om inkludering på förskolan är det viktigt att pedagoger tar hänsyn till både den 

pedagogiska och sociala delaktighet som Jakobsson (2002 refererad i Jakobsson & Nilsson 

2011) beskriver. Författaren skriver om hur det kan uppstå problem i verksamheten kring just 

inkluderingen av barn i behov av stöd. Det gäller att pedagoger kritiskt granskar sig själva som 

såväl som miljön för att förstå vad som blir bäst för barnet. Författaren diskuterar vidare 

angående var arbetet med barn i behov av stöd ska ske, om det ska ske i barngruppen eller vid 

sidan av. Den stora utmaningen för pedagoger som Jakobsson (2002) beskriver är att ge barnen 
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en chans att vara delaktiga i en miljö som möjliggör för barnet att ge uttryck för sina känslor 

och behov utan att bli exkluderade. 

Sammanfattning

Förskolan har ett ansvar för att alla barn ska bli stimulerade och få sina behov tillgodosedda. 

Alla barn på förskolan kan i perioder ha behov av extra stöd. Hjälpen behöver vara anpassad 

utifrån det individuella barnet. Två barn kan, exempelvis, kan ha samma diagnos men ändå 

behöva helt olika handlingsplaner vilket innebär att pedagogerna behöver anpassa sitt agerande 

med hänsyn till varje enskilt barn. De metoder som fungerar för ett barn behöver inte fungera 

för ett annat barn med liknande svårigheter.  

Miljön borde ständigt vara i förändring för att möta barnens behov. Pedagogerna ska kritiskt 

granska miljön och materialet på sin förskola så att den passar barngruppen. Även om 

barngruppen inte har behov av särskilt stöd behöver materialet anpassas till intressena i varje 

ny barngrupp. Som Jakobsson (2002 refererad i Jakobsson & Nilsson 2011) förklarar är det en 

stor utmaning för pedagogerna att ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet utan att 

de ska känna sig exkluderade.  

Viktigt att tänka på i arbetet med barn i behov av stöd

När vi skulle undersöka vad pedagogerna i vår studie ansåg var viktigt i arbetet med barn i 

behov av stöd var det flera av dem som betonade att det allra viktigaste var att se till individen 

och dennes behov. Alla barn är olika och de kräver därför olika anpassningar för att kunna 

utvecklas på bästa möjliga sätt. Informant H beskriver det på detta sätt:

möjligheter och inte bara svårigheter. Alla våra barn har ju möjlighet att utvecklas även 

I vår intervju med informant E diskuterade hen vikten av att förklara och skapa en förståelse 

hos alla barn på förskolan om exempelvis just ett barns i behov av stöd. Många gånger kan det 

vara olika regler på förskolan för de barn som behöver mer stöd än för övriga barn. Informant 

E förklarade vidare att barnen på förskolan var otroligt accepterande och förstående. Barnen 

var förstående över att ett specifikt barn på förskolan har annorlunda regler och att även om hen 

gör något som bryter mot reglerna så behöver det inte betyda att det är okej för alla. 
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Förskolans läroplan föreskriver hur förskolan ska sträva efter att barnen får en förståelse och en 

omtanke om andra barns situationer och deras förhållanden. I förskolans läroplan nämns även 

vikten av att visa att alla barn har samma värde oavsett bakgrund och förutsättningar 

(Skolverket, 2016a). 

Materialet på förskolan är något som kan påverka hur barnen utmanas på förskolan. Många 

pedagoger i vår studie reflekterade över hur viktigt det är att tänka på vilket material som väljs 

i arbetet samt hur man väljer att framhålla detta. Informant F som arbetar på en specialförskola 

uttryckte det på detta sätt: 

aterial, jag gör nästan allt material själv. Det finns sällan saker som passar 

de här barnen klockrent utan man får anpassa materialet utefter dem. Våra barn behöver 

För att verksamheten ska bli så stimulerande som möjligt för alla barn på förskolan behöver allt 

material ses över och anpassas för att det ska kunna utmana och stimulera barnen. Det är upp 

till pedagogerna på förskolan att försöka hitta ett lämpligt utmanande material (Lutz, 2013).  

Även Edfelt (2015) belyser vikten av att själv utforma material och aktiviteter som passar just 

arbetet med dessa barn. Vidare beskriver författaren att det är av vikt att reflektera över alla 

barns behov och intressen för att aktiviteterna ska utmana barnen. Varje barn är unikt och därför 

behövs det också individuella lösningar som kompletterar de generella.   

Miljöns tillgänglighet och hur den antingen begränsar eller utmanar barn i behov av stöd i 

förskolan är något som är av stor vikt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jakobsson & 

Nilsson (2011) förklarar att om ett barn ska få möjlighet att vara delaktig i verksamheten, 

speciellt barn i behov av stöd, behöver miljön ses över och anpassas efter dem. Ibland kan 

miljön vara en begränsning och ett hinder för barns totala utveckling. Runström Nilsson (2014) 

menar att förskolan har en skyldighet att alla barn oavsett förutsättningar ska utvecklas till fullo. 

Författaren förklarar vidare vikten av att pedagogerna ifrågasätter och försöker skapa en 

kännedom om barnen och deras behov för att detta ska lyckas. 

Informant H i vår studie reflekterade över miljön som redskap i verksamheten och hur den, 

beroende på anpassning, kan spela en viktig roll för barnets utveckling. Informant H benämnde 

vikten av att ha en miljö som passar just de svårigheter som finns representerade på förskolan 

men också att verksamheten erbjuder miljöer där barnen kan vara självständiga. Vidare 
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förklarade pedagogen hur de vill att deras barn på förskolan ska bli självständiga och utvecklas 

i deras egen takt. 

Informant I berättade om en arbetsmetod som används i arbetet med barn i behov av stöd; 

intensiv beteendeträning även kallat IBT. Informant I förklarade hur hen arbetade med just IBT. 

Pedagogen berättade att barnet ska sitta vid ett bord och arbeta med flera olika moment 

exempelvis imitation, finmotorik, grovmotorik samt oralmotorisk träning vid flera tillfällen i 

veckan. Som Habiliteringsinsats i Uppsala (http://www.habiliteringsinsats.se/?t=u&s=10078&hs=10075.) 

beskriver på deras hemsida handlar IBT om att barnen ska lära sig lära genom att härma och 

träna om och om igen.   

här barnet är det Ipaden. När hen har gjort något rätt förstärker jag det med att barnet 

får trycka på Ipaden så hen förstår att hen lyckats (Informant I). 

IBT använder sig av förstärkare för att uppmuntra barnet och koppla en positiv känsla till den 

det beteende eller nya kunskapen som man tränar in. Därmed blir all ny kunskap eller beteende 

en positiv upplevelse (http://www.habiliteringsinsats.se/?t=u&s=10078&hs=10075.). Kadesjö (2007) belyser 

också fördelarna med att stärka barnet positivt. Författaren beskriver att pedagoger behöver 

förkunskaper och förståelse för barnets situation och intressen för att positivt kunna stärka 

barnet. 

Sammanfattning

Det är efter individen som förskolans verksamhet ska anpassas och inte efter de svårigheter 

barnet har. Svårigheterna är olika för varje barn. Det finns oändliga möjligheter i utformningen 

av arbetet i behov av stöd och det är därför viktigt att man har kunskap om vilka möjligheter 

som finns. Framstegen som görs kan vara svåra att upptäcka och väldigt små men alla barn 

utvecklas i sin egen takt om miljön är stimulerande nog. 

Allt material på förskolan ska anpassas utifrån barnens intressen, behov och förutsättningar. 

Det är pedagogernas ansvar att hitta material lämpliga för alla barn på förskolan oavsett ålder, 

funktionsnedsättning och andra svårigheter. 
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Intensiv beteendeträning är en arbetsmetod som ibland används i arbetet med barn inom 

framförallt autismspektrat. Det handlar om att arbeta med olika moment tillsammans med 

barnen. IBT handlar om att barnen ska lära sig via upprepningar. I arbetet med IBT används 

ofta förstärkningar för att ge barnen förståelse för när de gör rätt. 
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Diskussion

I detta avsnitt kommer vi diskutera de resultat som vi har fått fram. Vi kommer även diskutera 

våra egna erfarenheter av barn i behov av stöd samt vad vi anser vara viktigt i arbetet med dessa 

barn. Avslutningsvis diskuterar vi vad förskolans styrdokument tar upp om ämnet.  

Resultatdiskussion

I detta avsnitt diskuterar vi de resultat som vi fått fram utifrån våra forskningsfrågor. Syftet med 

vår studie var att undersöka hur barn i behov av stöd blir bemötta av pedagoger på förskolor 

samt hur de blir inkluderade i verksamheten. Vi ville även undersöka hur verksamheten blir 

anpassad utifrån de barn som är i behov av stöd.  

När vi undersökte vad pedagogerna ansåg om barn i behov av stöd betraktade flera i vår studie 

det som en stor utmaning. Många av pedagogerna nämnde hur de redan tidigt funderade över 

hur verksamheten kan anpassas efter barnens behov. Det är svårt att i förväg veta hur miljön 

och verksamheten bör utformas eftersom alla barns behov och svårigheter kan variera. Detta 

innebär att pedagogerna själva måste skapa sig en kunskap och förståelse om vad barnens 

svårigheter grundar på. Som Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver är det uppfattningen hos 

omgivningen som har stor betydelse hur barnen kommer uppfattas och bli bemötta.  

I vår studie reflekterade informant E över vilka stora skillnader det är mellan hur vuxna och 

olikheterna på samma sätt som vi vuxna. Barnen på förskolan ser till större del människan 

istället för funktionshindret. De otroligt mer accepterande än vad vuxna kan vara. Vuxna kan 

vara snabba på att sätta etiketter på ett barn som är annorlunda eftersom de har en erfarenhet av 

vara annorlunda.   

Är det verkligen negativt att vi vuxna är snabbare på att döma ett barn med någon svårighet? 

Många gånger kanske pedagoger, föräldrar och andra vuxna kategoriserar barnen snabbare för 

att själva få en förståelse för barnets beteende istället för att se till individen. Ibland kan det 

enligt oss vara positivt att kategorisera barnet utifrån deras behov och svårigheter för att hitta 

en lämplig lösning. Det är dock viktigt att förstå att ett problem som ett barn uppvisar kan ha 
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en annan bakgrund än ett annat barn som visar ett liknande beteende. Alla barn förtjänar det 

bästa och behöver därför känna sig trygga med sin omgivning.  

Pedagogerna på förskolan har en stor betydelse för hur barnen själva beter sig och agerar i vissa 

situationer. Beroende på om pedagogerna är stressade, lugna eller arga kan barnen ta efter det 

beteendet. Svensson (2009) beskriver hur pedagoger som väljer att bemöta barn med en lugn 

röst kan till större del påverka och lugna ner ett barn till skillnad från om pedagogerna skulle 

vara stressade och arga.  

Barn tar väldigt lätt efter vårt beteende och därför är det av stor vikt att vi pedagoger försöker 

reflektera över vårt eget agerande och uppträdande. Aspeflo (2015) beskriver att pedagogerna 

har ett ansvar att ta reda på vad barnets svårigheter grundar sig i för att kunna förebygga 

framtida problem och svårigheter. Ett av de viktigaste stegen i arbetet med barn i behov av stöd 

är att man som pedagog försöker få förståelse för barnets situation samt att ta ett ansvar över 

det för att kunna underlätta i barnets vardag.  

Vi anser att när ett barn i behov av stöd kommer till en förskola är det viktigt att pedagogerna 

bemöter barnet med ett öppet sinne och har en positiv inställning till arbetet och inte enbart ser 

det som ett problem. Om pedagogerna skulle säga att det är fel på barnet, hur kan då barnet få 

en trygg och lärorik vistelse på förskolan?

I vår studie undersökte vi även hur pedagoger väljer att arbeta med verksamheten och miljön 

för att stimulera och utmana alla barn på förskolan. Det vi valde att fokusera på var hur de 

anpassar verksamheten utifrån de barn som är i behov av särskilt stöd. Informant E från vår 

studie beskrev att all hjälp kan se olika ut beroende på vilket behov barnen har. Vidare 

förklarade informant E svårigheterna med att redan från början förstå och se vilken lösning som 

kommer fungera bäst. Fischbein och Österberg (2003) beskriver att pedagogerna även behöver 

kritiskt granska den pedagogiska miljö som erbjuds på förskolan för att se om det finns något 

som kan försvåra situationen för barnen. Även Lutz (2013) beskriver att det är av vikt att kritiskt 

granska den miljön som erbjuds för att kunna göra en förändring som kommer gynna barnen.  

Vi anser som Fischbein och Österberg (2003) och Lutz (2013) beskriver, att det är av stor vikt 

att pedagoger kritiskt granskar lärmiljön på förskolan för att kunna utmana och göra 

förändringar som kommer gynna alla barn. 
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Det är viktigt att observera de barn som kommer till förskolan som är i behov av stöd för att se 

hur de fungerar i verksamheten. Är det något i miljön som fungerar bra eller mindre bra? 

Eftersom barns svårigheter kan bli påverkade av den miljö som redan finns på förskolan är det 

viktigt att se över denna och fundera kring förändringar som kommer gynna barnet. 

Pedagoger behöver också se till att alla barn får möjlighet till delaktighet i verksamheten och 

får känna sig tillräckliga. Informant G berättade att för att alla barn ska känna en delaktighet 

handlar det om vilka anpassningar pedagoger väljer att göra för att barnen ska kunna delta. Om 

en pedagog på förskolan inte förstår vikten av att förändra verksamheten utan anser att det är 

barnet som behöver förändras, hur ska då barnet kunna känna sig inkluderad i barngruppen? 

Som förskolans läroplan (2016a) beskriver har förskolan ett ansvar att se till att alla barn ska få 

möjlighet till delaktighet och inkludering. 

Som pedagoger anser vi att det är viktigt att ta till vara på barnens åsikter och önskemål. Allt 

som barnen önskar lär inte vara genomförbart men på något vis kommer delar av deras 

önskemål kunna användas i verksamheten. Barnen ska få uttrycka sina önskemål utan att känna 

sig begränsade och hindrade från pedagogerna men i slutändan är de pedagogerna som bedömer 

vad som är lämpligt och möjligt att utföra.  

Pedagogerna från vår studie har alla nämnt liknande saker som de själva ansåg som viktigast i 

arbetet med barn i behov av stöd. De ansåg att man ska se till individen och inte svårigheterna 

samt att se möjligheterna med ett barn i behov av stöd och inte begränsningar. Om en 

pedagogerna ser individen istället för svårigheterna kommer de finnas betydligt fler möjligheter 

för utveckling och barnen kommer lättare bli utmanade i verksamheten. 

Av våra egna erfarenheter finns det tyvärr alldeles för många pedagoger på förskolor som har 

ett synsätt där barnen anses vara problemet. Dessa pedagoger vägrar att förändra sin pedagogik 

eller verksamhet för att hjälpa barnet utan anser att det inte ger något resultat. Vi personligen 

anser att det alltid finns något man som pedagog kan göra och påverka. Fungerar inte barnet i 

en viss situation finns det många förändringar som kan göras för att barnet ska bli stimulerat. 

Vad kommer barnet få för positiv erfarenhet av förskolan om de endast blir betraktat som en 

börda för pedagogerna?

Pedagogerna behöver även förklara för alla barn på förskolan och ge dem en förståelse för 

varför ett barn eventuellt har andra regler. Detta framkom även i vår intervju med informant E 
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som förklarade vikten av just detta. Informant E beskrev hur de andra i barngruppen lättare kan 

acceptera situationen om de är medvetna om bakgrunden. Som förskolans läroplan (2016a) 

beskriver ska förskolan skapa en förståelse hos barnen om hur andras livssituationer kan se ut. 

Vi anser att det är mycket viktigt att få barnen att visa medkänsla och medmänsklighet till 

varandra eftersom alla barn lär sig av varandra oavsett vilka förutsättningar barnet har. Genom 

att barn får umgås med andra barn som har någon funktionsnedsättning kan de själva få 

förståelse för att alla barn inte är lika utan man kan ha svårigheter med vissa saker. Det behöver 

inte betyda att man inte kan allting. Alla barn gör saker på sitt eget sätt och just detta anser vi 

viktigt att ge alla barn förståelse för.  

Våra egna tankar kring barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd är något som har intresserat oss under hela vår utbildning. Vi har inte haft 

mycket specialpedagogik i vår utbildning och har därför valt att fördjupa oss inom detta område 

inför vår kommande profession. I vår yrkesroll kommer vi möta olika barn i behov av stöd där 

vi förväntas anpassa miljön och vår pedagogik utifrån dem.  Vi ville på grund av detta fördjupa 

vår kunskap samt undersöka vad verksamma pedagoger ansåg om ämnet.

Som verksam pedagog i förskolan har man ett ansvar att se till alla barns behov och se till att 

dessa blir tillgodosedda (Skolverket 2016a). 

Specialpedagogik är ett ämne som blir allt vanligare i dagens samhälle. Större barngrupper 

kräver mer av pedagogerna. Det blir svårare att hinna med, och antalet barn gör att 

anpassningarna blir fler och svårare att göra angående det enskilda barnet. Eftersom varje barn 

är unikt krävs att verksamheten anpassas på bästa möjliga sätt för att barnen ska stimuleras och 

utmanas utifrån sin nivå. 

Vi har själva egna erfarenheter i arbetet med barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Något 

som fick oss att intressera oss för detta ämne är hur lite anpassad miljön och omvärlden är efter 

människor med olika funktionsnedsättningar. Att handikappanpassa offentliga platser där 

många vistas är otroligt viktigt men något som ofta glöms bort och inte uppmärksammas av 

andra. Förskolan anser vi vara bra på att anpassa verksamheten utifrån de svårigheter som finns 

representerade på förskolan, men det finns fortfarande mycket att göra. Varför inte redan 

anpassa en miljö med hänsyn till alla barn, så alla barn har samma förutsättningar och att de 

inte blir stora märkbara skillnader som det ofta kan bli? Många gånger har vi mött pedagoger 
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som väljer att särbehandla barn i behov av stöd istället för att inkludera dem i barngruppen 

Något vi även har stött på under vår utbildning, samt på olika förskolor, är de stora skillnader i 

synsättet som finns hos pedagoger om just barn i behov av stöd. De allra flesta ser mötet med 

dessa barn som en otrolig möjlighet för ett lärande hos dem själva som pedagoger samt uttrycker 

att de ser en stor utvecklingspotential hos barnen. Det är en utmaning för pedagoger att arbeta 

med barn i behov av stöd. Förhoppningsvis ser majoriteten av de verksamma inom förskolan 

dessa barn som en positiv utmaning med oändliga möjligheter, dock är detta inte alltid fallet. 

Vi har själva fått erfara att vissa pedagoger anser att dessa barn är en belastning komplicerar 

vardagen på förskolan. 

När det kommer ett barn med något specifikt behov till förskolan är det viktigt att pedagogerna 

ser över hur barnet fungerar i verksamheten för att senare kunna anpassa den efter barnet. 

Många gånger kan svårigheterna underlättas om pedagogerna väljer att arbeta med miljön och 

aktiviteterna som redan finns på förskolan. Aspeflo (2015) förklarar att det är relationen mellan 

pedagoger och barn på förskolan som är avgörande för hur barngruppen ska bli bemött samt 

hur den ska utvecklas och stimuleras på förskolan. Författaren menar vidare att det är genom 

en god relation där pedagogerna ser barnen som sina medmänniskor som en bra miljö skapas. 

Det finns dock många som anser att problemet ligger hos barnet och inte på verksamheten. 

Några av dessa pedagoger har vi mött ute på förskolor. Pedagoger med den synen har större 

motstånd till att förändra verksamheten eftersom de anser att det är barnet det är fel på. De anser 

själva att de inte är problemet utan kan de bemöta barnen på ett annorlunda sätt och exkludera 

ett barn kommer ha en avgörande roll i barns utveckling och lärande.  

Miljön spelar stor roll på hur bekymmersam vardagen är för barn i behov av stöd och det spelar 

stor roll hur svårigheter hos ett barn bemöts (Edfelt, 2015). Vi bedömer att det är enormt 

betydelsefullt att se barnen som sina medmänniskor för att de ska få en möjlighet att utvecklas 

och inte känna sig hindrade i verksamheten. Att bemöta barnen som om de vore ett problem 

kommer endast göra problemet större och situationen kommer inte förbättras. Vi måste se till 

vårt eget synsätt samt granska oss själv kritiskt och kunna förstå det bakomliggande, istället för 

att lägga problemet på barnet. Många problem som barn visar på i förskolan är ofta 
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situationsbundna. Detta innebär att svårigheterna kan antingen förstärkas eller förminskas på 

grund av olika miljöer. Edfelt (2015) beskriver att även barn som inte har stora svårigheter kan 

bli begränsade i miljön på förskolan om inte pedagogerna väljer att anpassa miljön efter barnens 

behov. 

Enligt oss är pedagogens synsätt och bemötande det absolut viktigaste och mest avgörande i 

arbetet med barn i behov av stöd. Hur ska barnen stimuleras och utvecklas om de blir bemötta 

av pedagoger som inte anser att de behöver eller inte vill anpassa verksamheten efter dem? Om 

barnen blir bemötta som problem kommer problemet endast bli större istället för att underlättas 

och eventuellt försvinna.  

Det finns flera olika svårigheter som kan visa sig hos barn i behov av stöd på förskolan. I stort 

sett kan ett barn ha svårigheter med nästintill vad som helst och dessa svårigheter ska 

pedagogerna försöka underlätta. Edfelt (2015) beskriver att många barn någon gång under sin 

förskoletid kan visa kännetecken på olika diagnoser men detta behöver inte innebära att barnen 

har någon diagnos. Författaren förklarar att svårigheten som ett barn upplever som liknar 

detsamma som vid en diagnos inte behöver innebära att barnet uppfyller kriterierna för en 

diagnos. Svårigheterna kan variera beroende på barnet och det kan därför vara svårt som 

pedagog att förstå vad svårigheterna grundar sig på. 

Förskolans styrdokument 

Som vi nämnt tidigare är alla barn unika och problemen kan variera otroligt mycket. Pedagoger 

behöver därför en mängd kunskap samt ett öppet synsätt för att bemöta barn i olika svårigheter. 

Förskolans läroplan (2016a) och de allmänna råden för förskolan (2016b) beskriver mycket 

angående hur pedagoger ska arbeta med barn i behov av stöd. Dessa två hjälpmedel finns som 

stöd för alla verksamma på förskolor för att arbetet med alla barn ska bli så givande som möjligt. 

Förskolans läroplan (2016a) är de verksamma pedagogerna på förskolans handbok. Det är de 

är snarare riktlinjer som ska strävas mot och försöka uppnås. Det innebär att det blir upp till 

pedagogerna att tolka vad som sägs. Alla förskolor har en lokal handlingsplan som de diskuterat 

fram. Det är mycket viktigt att arbetslaget diskuterar fram en handlingsplan. I utformandet får 

arbetslaget möjlighet att samtala och reflektera över sina egna åsikter, så att de blir tydliga i sin 

pedagogik. Om arbetslaget har olika åsikter och tankar om pedagogiken, är det viktigt att man 
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enas om en gemensam strategi trots att man tycker olika. Det kan annars bli otydligt och svårt 

för barnen att förstå vad som gäller vilket kan skapa onödig osäkerhet. Frågan hur noga 

läroplanen följs för att det ska bli en så givande och lärorik miljö för barnen som möjligt. 

Använder sig alla förskolor sig av läroplanen i deras arbete eller kan det finnas undantag? För 

oss är det en självklarhet att läroplanen ska vara ett stöd i vårt arbete men av vår erfarenhet är 

detta inte fallet på alla förskolor. Då vi uppmärksammat att pedagogerna på vissa förskolor inte 

använder läroplanen som en tillgång i den dagliga verksamheten, ser vi ett område som behöver 

förbättras. Anledningar till varför användningen varierar mellan olika förskolor kan bero på 

bristande kunskap om innehållet samt bristande förståelse om betydelsen av innehållet.  

Som läroplanen (2016a) säger ska alla barn inkluderas i verksamheten och få sina behov 

tillgodoställda. Det är viktigt att verkligen se barnen och se till att de inte bara är inkluderade 

fysiskt utan även emotionellt och socialt. Utanförskap kan vara svårt att upptäcka i en barngrupp 

där dagsrutinerna är densamma för alla. Det är därför viktigt som pedagog att vara närvarande 

och vara uppmärksam både öron och ögon öppna 

barngruppen.

Läroplanen (2016a) nämner även att barn i behov av stöd bör få det stödet som de behöver för 

att kunna utvecklas vidare. Något att tänka på är att barnen i behov av stöd behöver så mycket 

mer för att kunna lära sig. Vi anser för att uppnå framgång är det viktigt att pedagoger visar ett 

engagemang och en vilja att utvecklas och lära tillsammans med barnen. 

Förutom förskolans läroplan finns även allmänna råd för förskolan och dess verksamhet. De 

allmänna råden (Skolverket, 2016b) är något vi personligen inte var lika bekanta med som vi 

är med läroplanen. Pedagogerna på förskolan kanske inte heller är lika bekanta med just denna. 

De allmänna råden (2016b) riktar sig såväl till pedagoger på förskolan som förskolechefen. 

Råden gör gällande att svårigheter hos ett barn kan vara situationsbundet och att barnet inte ska 

ses som ett problem.  

Verksamheten ska hela tiden anpassas utifrån alla barn på förskolan och de ska ligga till grund 

för vad pedagogerna väljer att fokusera på. Barnen på förskolan ska få känna sig delaktiga i 

verksamhetens utformning men det är enligt oss extra viktigt att ta tillvara på barnen åsikter när 

det finns något behov av särskilt stöd. Det kanske kan vara svårt för barnen att själva uttrycka 

sig om vad de behöver och hur de anser att miljön ska anpassas utifrån dem. Det kan därför 
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vara viktigt att även diskutera och reflektera tillsammans med föräldrarna om en lämplig 

lösning som passar just deras barn. Föräldrarna har ofta goda kunskap och erfarenheter om vad 

som fungerar för deras barn och de ges då en möjlighet till att vara delaktiga i sitt barns 

utveckling. Även förskolans läroplan (2016a) benämner hur pedagoger har ett ansvar att alla 

barn ska få ett inflytande över verksamheten och dess innehåll. 

Det är viktigt att komma ihåg att trots att barnen har rätt till inflytande så är det alltid 

pedagogerna som har huvudansvaret och planerar verksamhetens innehåll. Pedagoger kan 

många gånger tolka och förenkla barnens idéer och tankar eftersom det kan vara problematiskt 

att följa dessa fullt ut. 

Avslutningsvis i detta arbete vill vi belysa vikten av arbetet med barn i behov av stöd. Vi hoppas 

ni läsare genom detta arbete har fått reflektera över era egna tankegångar om just detta. Vi 

hoppas att arbetet med barn i behov av stöd kommer ses som en självklar del i verksamheten 

och att pedagogerna välkomnar dessa barn med öppna armar till förskolan.  
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Bifogade bilagor 

Intervjufrågor 1 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

 

Hur länge har du arbetat på just denna förskola? 

 

Har du erfarenheter att arbeta med barn i behov av stöd? 

 

Rent spontant, Hur tänker du när du får veta att ni kommer få ett barn med speciella behov på 

er förskola? Positivt/Negativt? Möjligheter/Svårigheter? Motivera! 

 

Har ni barn i behov av stöd på er förskola? 

 

 Hur har ni på förskolan valt att arbeta med just dessa? 

 

 Vad har ni fått hjälp av kommunen? Ökad grundbemanning eller personlig assistent 
till barnet, eller annat? 
 
 

o Vilken av dessa var mest givande? 

 

 Vad anser du är viktigt att tänka på i arbetet med just barn med speciella behov? 

 

Är det något övrigt du vill tillägga?  
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Intervjufrågor 2 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

 

Hur länge har du arbetat på just denna förskola? 

 

Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med barn i behov av stöd? 

 

Vad har ni för speciella behov på er förskola? 

 

 Hur har ni på förskolan valt att arbeta med just dessa? 

 

 Vad har ni fått hjälp av kommunen? Ökad grundbemanning eller personlig assistent 
till barnet, eller annat? 

 

 
o Vilken av dessa var mest givande? 

 

 Vad anser du är viktigt att tänka på i arbetet med just barn med speciella behov? 

 

 Är det något övrigt du vill tillägga?  

 


