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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att belysa hur pedagoger i förskolan kan bidra till att stötta 

barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Studien bygger på 

datainsamling genom kvalitativa intervjuer med fyra erfarna förskollärare vid tre olika 

förskolor i samma kommun. Examensarbetet utgår från en sociokulturell teori, vilket i det 

här sammanhanget betyder att barn med funktionsvariationer liksom andra barn utvecklas 

och lär tillsammans med andra barn och vuxna i den miljö där de befinner sig i. I resultatet 

av intervjuerna framkommer att informanternas kunskaper, kompetens och erfarenheter 

varierar när det gäller att bemöta barn med funktionsvariationer. Det framkommer även att 

pedagogerna efterlyser specialpedagogisk kompetens som kan ge stöd i förskolans 

verksamhet när det gäller bemötande av barn med funktionsvariationer. En slutsats är att 

studiens pedagoger i enlighet med läroplanen anser att alla barn, oavsett om de får särskilt 

stöd eller inte, ska ges goda förutsättningar för utveckling och lärande i förskolan. En 

annan slutsats är trots att förskolan ska vara för alla barn kan det i praktiken vara svårt att 

ibland anpassa verksamheten för alla barn. En övergripande slutsats som kan dras av den 

här studien är att de medverkande pedagogerna anser att kunskaperna om barn i behov av 

särskilt stöd/funktionsvariationer behöver stärkas bland förskollärare och annan 

pedagogisk personal i förskolan 

Nyckelord: Dokumentation, förhållningssätt, inkludering, kvalitativa intervjuer, 

kompetens, observation  
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Inledning  

Den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) belyser att alla barn i förskolan 

ska behandlas lika, samt att alla har rätt till olika stöd och hjälp beroende på individ- och 

kunskapsnivå. Detta betyder att alla barn ska få hjälp att utvecklas och utmanas på olika 

sätt utifrån var i utvecklingen respektive individ befinner sig. Detta betyder också att alla 

barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma barn 

som av olika anledningar behöver tillfälligt eller varaktigt mer ledning, stimulans eller 

särskilt stöd än andra barn.  

Idag har vi förskolor med mångfald av barn från olika kulturer och bakgrunder med olika 

förutsättningar. En viktig fråga för mig i mitt examensarbete är vad barn med 

funktionsvariationer har för förutsättningar i förskolans verksamhet, om det ser likadant ut 

på olika förskolor och vad pedagogernas kunskaper/erfarenheter ligger gällande arbetet 

med dessa barn. Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) skriver om vikten av 

pedagogernas reflektioner över sitt eget arbetssätt och hur hen bemöter sig till andra, såväl 

barnen som deras vårdnadshavare. Detta är något som jag i min kommande 

yrkesverksamhet anser som väldigt viktigt gällande arbetet med alla barn i förskolans 

verksamhet och något som jag ser som en styrka när det kommer till arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd/funktionsvariationer.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur pedagoger i förskolan kan bidra till att 

stötta barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Utifrån syftet ställs 

följande  frågeställningar:  

 Hur ser förskollärarna på sin egen kompetens när det gäller arbetet med barn med 

olika funktionsvariationer?  

 

 Hur arbetar förskollärarna för att inkludera alla barn med funktionsvariationer?  

 

 Hur använder förskollärare sig av observationer och dokumentationer?  
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Bakgrund 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 

och barnets behov, samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 

det följande kommer jag definiera barn i behov av särskilt stöd, funktionsvariationer och 

beskriva pedagogernas roll och begreppet inkludering. Därefter följer miljöns betydelse 

och ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling.   

Definition av centrala begrepp  

I detta examensarbete kommer jag att använda mig av det tre begreppen barn i behov av 

särskilt stöd, funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. Förutom begreppet barn 

som är i behov av särskilt stöd används också alltmer funktionsnedsättning eller 

funktionsvariationer, som ett samlingsbegrepp för att beteckna en svaghet gällande 

psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga hos ett barn eller en vuxen (Lindstrand 

& Brodin, 2004; Sandberg & Norling 2014; Nationalencyklopedin, 2019). 

Funktionsvariation är enligt Nationalencyklopedin ett nyare begrepp som idag alltmer 

kommit att ersätta begreppet funktionsnedsättning.  

Det finns olika uppfattningar om vilka barn som är i behov av särskilt stöd och som har 

rätt till att få sådant stöd utformat i förskolan. Sandberg och Norling (2014) menar att barn 

i behov av särskilt stöd har traditionellt indelats i barn med utvecklingsstörning, 

rörelsehinder, hörsel- och synhandikapp, språkhandikapp och barn med övriga medicinska 

handikapp. Utöver nämnda grupper bedöms barn till föräldrar med missbruk, psykisk 

funktionsnedsättning eller allvarliga sjukdomar också som barn i behov av särskilt stöd. 

Andra barn som inte officiellt identifieras som barn i behov av särskilt stöd, men anses 

som utvecklingsförsenade av förskolepersonal eller familj är barn, som befinner sig i den 

så kallade gråzonen. Eftersom definitionerna av båda  begreppen barn i behov av särskilt 

stöd, och funktionsvariationer är vida och inte syftar på någon speciell grupp kan vilket 

barn som helst ingå i begreppet barn i behov av särskilt stöd. Anser förskolepersonalen att 

något barn är i behov av särskilt stöd bör barnet enligt Sandberg och Norling(2014) få 

sådant stöd. Sålunda ska förskolans verksamhet utgå från att varje barn har sina egna 

förutsättningar, tillexempel fysiska, sociala, känslomässiga eller språkliga sådana, men 

också när det gäller erfarenheter och lärande av olika lärandesituationer, alltså att varje 

barn har sina egna erfarenheter. (Bruce m.fl. 2016). Lindstrand och Brodin (2004) skriver i 

sin artikel att ett barn med funktionsvariationer är i första hand ett barn som i likhet med 
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andra barn har olika behov, möjligheter, tankar och önskningar, men som behöver extra 

stöd i vissa situationer.  

Nationalencyklopedin (2019) beskriver begreppet funktionsvariation som olika fysiska, 

psykiska eller kognitiva förmågor hos en människa. I linje med Nationalencyklopedins 

definition syftar begreppet funktionsvariation enligt Persson (2013) på nedsättning av 

psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsvariation uppstår till följd 

av en medfödd eller förvärvad skada (Persson, 2013). En funktionsvariation kan därför 

vara både bestående eller tillfällig.  

En central utgångspunkt i förskolans pedagogiska uppdrag är att alla barn ska inkluderas i 

förskolans verksamhet. Det betyder i klartext att mångfald är något som är positivt och att 

alla barn och elever är olika. Därmed infattar begreppet mångfald också barn i behov av 

särskilt stöd eller barn med funktionsvariationer (Persson, 2013).  

Pedagogernas roll  

Enligt förskolans läroplanen (Skolverket, 2018) så ska arbetslaget uppmärksamma, ge 

vägledning och stimulans till alla barn, samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl 

behöver det i sin utveckling. Simonsson (2016) skriver om de enskilda förskollärarnas, 

men även hela arbetslaget kompetenser, inom det specialpedagogiska fältet. 

Kompetenserna har en avgörande roll och betydelse för hur barns behov, situation bemöts 

och tolkas i verksamheten. Detta är något som Nilholm (2012) också skriver om, att 

pedagoger har ett ansvar att sätta sig in i frågor som rör barn i svårigheter och tillsammans 

med sitt arbetslag formulera hur de ser på arbetet med denna grupp. Med barn i 

svårigheter avses de barn som behöver särskilt stöd i förskola och skola. För att barnen ska 

kunna nå verksamhetens mål gällande kunskaper och färdigheter behövs stöd, likaså för 

att vardagen i förskolan ska bli meningsfull. Nilholm (2012) skriver vidare att det är 

viktigt att hitta en balans mellan att se barn som lika eller olika, det vill säga att hitta ett 

arbetssätt som inte pekar ut barnen som annorlunda. Pedagogerna bör hitta ett arbetssätt 

som gynnar alla barn oavsett om de behöver särskilt stöd eller inte.    

Palla (2011) skriver i sin avhandling om vikten av observation och dokumentationer. Hon 

menar att pedagogernas hjälp att nå kunskap om barnen som är i behov av särskilt stöd, är 

att göra kontinuerliga observationer och dokumentationer på barnens utveckling. Genom 

åren har observationer och dokumentationer framhållits som användbara metoder för att 

beskriva barns utveckling och för att kunna utveckla pedagogiska metoder som är 

anpassade för det enskilda barnet. Författaren skriver vidare att varierande typer av 
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observationer och dokumentationer om barnet är ett sätt att nå kunskap och kunna 

utvärdera barnets utveckling, men också för att kunna hitta nya utvecklingsmöjligheter 

som gynnar barnet (Palla, 2011).  

Förskolans personal har en stor betydelse för hur barn i behov av särskilt stöd får stöd i sin 

vardag på förskolan. Arbetslaget på förskolan förhandlar och konstruerar arbetet utifrån 

barnsyn och kompetenser, vad som är normalt respektive avvikande (Simonsson, 2016). 

Vikten ligger vid hur personal formulerar och manövrerar det kanske allra svåraste i 

uppdraget en förskola för alla barn, nämligen att hantera olikheter och samtidigt styra mot 

specifika värden och kunskaper (Palla, 2011). För att pedagogerna ska kunna hantera 

olikheter och för att verksamheten ska vara för alla barn är det viktigt att pedagogen 

känner sig själv och kan reflektera över sitt eget arbetssätt och hur hen bemöter andra, 

såväl barnen som deras vårdnadshavare (Bruce m.fl. 2016). Oavsett vilken skolform lärare 

arbetar med så ska de kunna anpassa sitt förhållningssätt och sin undervisning efter varje 

barns unika behov. Det gäller att förstå att det som är bra för barnet i behov av särskilt 

stöd, mest troligt gynnar de andra barnen också (Florin & Swärd, 2011).  

Inkludering  

I en skrift som utgavs av Myndigheten för skolutveckling år 2006 skriver Nilholm att 

begreppet inkludering handlar om att förskolan ska undvika särlösningar, samt att alla 

barn och elever har rätt att känna delaktighet både socialt och i sitt lärande. Nilholm 

poängterar vidare att barns rätt till delaktighet är något som ska styrkas (Nilholm, 2006). 

Florin och Swärd (2011) skriver att begreppet inkludering innebär att alla barn och elever 

ska erbjudas likvärdig möjlighet att delta i aktiviteter och undervisning, på en lämplig nivå 

för den unika individen.  

I det stora hela så handlar i praktiken begreppet inkludering om att verksamhet och 

pedagoger gör anpassningar i den fysiska och sociala omgivningen som barnet befinner 

sig i. När det kommer till inkludering i förskolan är det viktigt att ha som utgångspunkt att  

alla barn är unika och ska inkluderas oavsett behov, förmåga och förutsättningar i 

förskolan (Simonsson, 2016). Barns olikheter är något som ska ses som tillgångar, något 

som berikar barngruppen samt förskolan, olikheter ska inte vara negativt betingat. 

Inkludering är ett begrepp som är centralt för lärares förhållningssätt när det kommer till 

arbetet med barn. Bruce m.fl.  (2016) skriver att detta begrepp uppkom för att man ville 

markera att det är skolan och undervisningen som ska anpassa sig efter barnet/eleven och 

inte tvärt om. Inkludering är ett begrepp som formades i USA under slutet av 1890-talet 
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och innebär ett krav som ställs på skola, utbildningsväsendet och samhället i stort. Persson 

(2013) skriver att inkludering innebär att pedagoger ständigt ska anpassa verksamheten så 

att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan.   

Miljöns betydelse 

Miljöns betydelse blir särskilt tydlig om skillnaden mellan funktionsnedsättning och 

funktionshinder belyses. Linikko (2009) skriver i sin doktorsavhandling att 

funktionsnedsättning är en brist som finns hos individen, en nedsättning på kroppen eller 

saknad förmåga, medan funktionshinder är det upplevda hinder som uppstår på grund av 

bristande tillgänglighet i miljön. Nilholm (2012) tar upp ett exempel om hinder som kan 

uppkomma i miljön. Ett exempel på funktionshinder är om en individ har en 

hörselnedsättning och miljön inte anpassas genom att individen får en hörapparat, uppstår 

hinder. Om individen istället har tillgång till en hörapparat uppstår inte ett 

funktionshinder, utan då har individen en funktionsnedsättning. Skogman (2004) skriver i 

sin avhandling att funktionshinder är enbart förhållandet mellan en individ och dennes 

omgivning, hindret uppkommer om miljön inte är anpassad efter individens behov.   

För att pedagogerna ska kunna ha möjlighet att arbeta med åtgärder utifrån barnets 

förutsättningar och utifrån samspelet med miljön, måste de arbeta med kartläggning av 

både barnet och förskolans miljö, enligt Björck-Åkesson (2014). Författaren menar att det 

finns två olika miljöer, den sociala och den fysiska miljön. Den sociala miljön handlar om 

hur barnet bemöts av andra barn och personal på förskolan, samt hur pedagogerna 

strukturerar upp situationer för lärande, vid exempelvis aktiviteter och tidsplanering. Den 

fysiska miljön handlar om utformning av belysning, lokaler, hjälpmedel av olika slag samt 

material som finns och används till olika lekar och aktiviteter på förskolan (Björck-

Åkesson, 2014). Författaren skriver vidare att pedagogernas observationer är viktiga för 

att de ska kunna se styrkor och svagheter i miljön, för att på så sätt kunna hitta åtgärder 

som är lämpade för barnen i förskolans verksamhet. Detta är något som Palla (2011) också 

tar upp i sin avhandling, att det är viktigt att pedagoger i förskolan hittar strategier för 

varje barns behov. Vikten ligger även vid att pedagogerna skapar en miljö som anpassas 

efter alla barn och där barns funktionsvariationer inte blir så märkbara.  

Sociokulturella perspektiv på lärande  

Följande avsnitt beskrivs med utgångspunkt i Smidts (2010) förklaringar av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande, med särskilt fokus på förskolans roll när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd.  
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Vygotskij ansåg att lärandet är en resa som börjar med att barnet försöker förstå världen 

och dess föremål och människor (Smidt, 2010). Vygotskij betonar miljöns betydelse för 

barns utveckling. Det betyder i sin tur att utvecklingshinder för barn med svårigheter till 

stor del betraktas som bestämda av de fysiska och sociala aspekterna och inte som en brist 

hos barnet. För Vygotskij handlade hjälp till barn i behov av särskilt stöd inte om att 

behandla själva svårigheten, utan att i stället lindra dess effekter på relationer och 

interaktioner. Överfört till förskolans verksamhet betyder Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv att oavsett funktionsvariation eller ej så måste pedagogerna hantera olika behov 

hos barn. Vidare enligt Vygotskij är förhållningssätt och kunskaper grundläggande 

redskap hos pedagogerna, som därför också måste anpassas för varje barns behov (Smidt, 

2010).  

Ett av Vygotskijs viktigaste teoretiska inslag i pedagogiska sammanhang med fokus på 

barns lärande handlar om skillnaden mellan utveckling och undervisning. Med begreppet 

som Vygotskij kallar den närmsta utvecklingszonen (Zone of proximal development, 

ZPD) pekar Vygotskij på hur undervisning endast gynnar barnet när det förstår sina egna 

intellektuella framsteg. Enligt den här teorin så handlar undervisning som leder till lärande 

om att barnet med viss hjälp kan få stöd i sin utveckling för att på så sätt komma vidare till 

nästa nivå och nå nya framsteg (Smidt, 2010). För att förklara vidare vad Vygotskijs teori 

om ZPD handlar om kan man sammankoppla det till ännu ett sociokulturellt begrepp, 

byggnadsställningen eller scaffolding som fungerar som stöd i lärandet. Begreppet innebär 

enligt Smidt (2010) att byggnadsställningen ställer upp stöd för barnet allt eftersom och 

det tas inte bort förrän barnet behärskar sin uppgift. Stödet är den hjälp en annan individ 

ger barnet tills det själv klarar uppgiften och kan gå vidare till nästa utmaning (Smidt, 

2010).  

Metod 

I det här avsnittet redovisas studiens val av metod, informanturval, genomförande, 

bearbetning av data, etiska överväganden och metoddiskussion.  

Datainsamlingsmetod  

Syftet med min studie är, som tidigare framgått, att belysa hur pedagoger i förskolan kan 

bidra till att stötta barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Jag vill 

utifrån datainsamlingen som riktas till verksamma pedagoger belysa pedagogernas 
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kunskaper, förhållningssätt, syn på inkludering, hur barn med funktionsvariationer 

definieras, samt vilken kompetens de hade om ämnet.  

Eftersom studien syftar till att ta reda på den kunskap och tankar som förskolepedagoger 

besitter valde jag att använda kvalitativa intervjuer, detta för att kunna lägga allt fokus på 

vad informanterna svarade och hur. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) handlar 

kvalitativa intervjuer om att få mycket information av ett begränsat antal personer, vilka 

kallas informanter. Kvalitativa intervjuer handlar också om att intervjuaren ska kunna vara 

flexibel, alltså att intervjuaren ska vara lyhörd för det som informanten säger, samt att 

kunna ställa spontana frågor om det framkommer något som gynnar arbetet. Att spela in 

intervjuerna gjorde att jag kände möjligheten att lägga allt fokus på informanterna, istället 

för att fokusera på att komma ihåg vad denne berättade under intervjun.  

Urval  

I min studie har jag intervjuat fyra förskollärare, på tre olika förskolor ifrån samma 

kommun. Min intention från början var att jag ville ha fyra utbildade pedagoger på fyra 

olika förskolor, detta för att jag ville se om det fanns några likheter/skillnader i arbetssättet 

även fast förskolorna ligger i samma kommun. Min intention förändrades under tiden och 

intervjuerna kom att göras på tre förskolor istället för fyra. Förändringen skedde på grund 

av de urvalsförfarande som jag valde för studien, nämligen snöbolssmetoden och ett 

slumpmässigt urval.   

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att när man använder sig av 

snöbollsmetoden väljer forskaren ut informanter utifrån tidigare erfarenheter, alltså att 

forskaren vet att informanterna har kunskap om ämnet studien ska behandla. Utifrån att 

forskaren tagit kontakt med en informant kan informanten hänvisa till andra som kan vara 

aktuella att ha med i undersökningen. Detta är något jag gjorde i mitt urval, när jag tog 

kontakt med första pedagogen som jag visste hade kunskap om ämnet, hänvisade hen mig 

till en annan pedagog på samma förskola som hen tyckte var lämplig för examensarbetets 

ämne.  

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att ett slumpmässigt urval utifrån uppfyllda 

kriterier för att delta också kan kallas tillfällighetsurval. Jag valde alltså ut informanter 

slumpmässigt genom att ringa olika förskolor ifrån samma kommun. Ett av kriterierna för 

urvalet var att informanterna skulle vara utbildade pedagoger, då jag ansåg att alla skulle 

tillhöra samma yrkeskår och ha formell yrkeskompetens. Kriteriet sattes för att få liknande 

utgångsläge inför intervjuerna och för att resultaten skulle vara jämförbara. De intervjuade 
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pedagogerna har olika erfarenheter och har arbetat olika länge inom förskolan. 

Pedagogernas arbetslivserfarenhet varierade mellan 6 och 38 år.    

Genomförandet 

Innan intervjuerna tog jag kontakt via telefon med var och en av pedagogerna, där jag 

förklarade vad min studie behandlar och ifall de skulle vara villiga att ställa upp på en 

intervju, vilket alla också var. Efter pedagogerna hade tackat ja skickade jag ut 

informationsbrevet (bilaga 1), som gav mer information om själva examensarbetet och 

studiens syfte. 

Inför varje intervju frågade jag informanterna om de hade läst informationsbrevet (bilaga 

1) vilket alla svarade att de hade gjort. Jag frågade också om jag fick spela in samtalet, 

vilket alla godkände. Jag spelade in alla intervjuer med hjälp av min mobiltelefon som har 

en inspelningsfunktion. Jag är bekväm med tekniken sedan tidigare och inspelnings 

funktionen fungerade också bra under alla intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes i 

förskolornas lokaler, och varje intervju tog cirka 15-20 minuter. Som stöd under intervjun 

hade jag en skriftlig intervjuguide med ett tiotal frågor som var till hjälp för att nå studiens 

syfte (bilaga 2). Frågorna berörde bland annat: hur pedagoger observerar och 

dokumenterar, inkludering av barn i behov av särskilt stöd, samt pedagogernas 

kompetenser gällande arbetet med barn med funktionsvariationer. Avslutningsvis frågade 

jag ifall informanterna hade något att tillägga eller om dem hade några ytterligare frågor 

angående mitt examensarbete.  

Tanken från början var att jag inte skulle skicka ut intervjuguiden (bilaga 2) innan då jag 

ville att intervjuerna skulle bli så spontana som möjligt. Det var två av informanterna som 

bad om intervjufrågorna innan intervjun och därav skickade jag ut alla frågorna till dem. 

De andra två informanterna bad inte om frågorna och därför valde jag att inte skicka något 

till dem.  

Bearbetning och analys av data  

Efter varje genomförd intervju transkriberade jag inspelningen. Bryman (2011) skriver att 

kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de 

säger det. Inspelningar gör det lättare att vara närvarande i samtalet då jag i efterhand kan 

lyssna igenom inspelningarna hur många gånger som helst. Transkribering gör det lättare 

att följa upp intressanta synpunkter som kanske missats under samtalet och det gör att 

forskaren kan vara fullt fokuserad under intervjun. Bryman (2011) fortsätter och skriver 

att nackdelen med transkribering är att det är tidskrävande och det blir mycket 
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pappersarbete, därför gäller det att avsätta mycket tid för att göra intervjuer och 

transkribering.  

Efter jag hade gjort alla intervjuer och transkriberat dem lyssnade jag igenom de ännu en 

gång för att säkerhetsställa mig om att jag transkriberat allt. Efter jag lyssnade igenom 

intervjuerna andra gången, jämförde jag de olika intervjuernas transkriptioner för att se 

likheter/skillnader i pedagogernas arbetssätt och kunskaper kring barn i behov av särskilt 

stöd. När jag jämförde resultaten sorterade jag intervjufrågorna utifrån mina 

forskningsfrågor. Mina forskningsfrågor handlade bland annat om hur pedagoger gör 

observationer/dokumentationer, hur de arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd, samt vilka resurser de har tillgång till.  

Etiska överväganden  

Inför varje intervju skickade jag ut informationsbrevet (bilaga 1) till alla som skulle delta. 

I informationen om studien framgick att studien har följt Vetenskapsrådet (2017) etiska 

riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekraven.  

Informationskravet infattar att intervjun är frivillig, hur länge intervjun ska pågå, samt 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att informanten har rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan utan att ange någon speciell anledning. Konfidentialitetskravet handlar om 

att alla uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera de 

personer som varit delaktiga i intervjun, samt att de data som samlas in raderas efteråt när 

examensarbetet är godkänt. Nyttjandekravet belyser att uppgifterna som samlas in är 

enbart till för studiens syfte och endast får användas till studien (Vetenskapsrådet, 2017).  

Metoddiskussion  

Innan intervjuerna var, som tidigare framgått, min intention att ingen informant skulle få 

frågorna innan, ifall de inte frågade efter dem. Jag skickade ut frågorna (bilaga 2) innan 

intervjun till de två informanterna som bett om det. De andra två informanterna valde jag 

att inte skicka ut frågorna till därför informanterna inte bad om dem. Fördelen med att 

skicka ut frågorna innan var att informanterna hade fått tid att tänka igenom frågorna och 

på hur deras arbetssätt och deras erfarenheter ser ut. En nackdel med att skicka ut frågorna 

innan kan vara att samtalet blir ganska styrt då informanterna sedan innan kan ha funderat 

ut vad de ska säga och att de är medvetna om vilka frågor som ska komma. Jag trodde att 

det skulle bli större skillnad på intervjuerna då två informanter var mer förberedda, men 
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jag märkte inga stora skillnader på intervjuerna, jag fick relevanta och aktuella svar av alla 

informanter.  

Om examensarbetets omfattning hade varit större hade jag även velat göra observationer 

på några förskolor. Till skillnad från intervjuer kan jag i observationer konkret se hur 

pedagoger arbetar i olika situationer. För att få en djupare bild av pedagogernas arbetssätt 

gällande barn i behov av särskilt stöd hade det varit intressant att se om det hade varit 

någon skillnad på resultaten genom observationer och intervjuer.  

Resultat 

Nedan redogörs studiens resultat. Utifrån de kvalitativa data som insamlats i intervjuerna 

med fyra förskollärare har jag analyserat och sammanställt informanternas utsagor om sina 

erfarenheter och kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd/funktionsvariationer. 

Resultatet presenteras i följande fyra fokusområden:  

 På vilket sätt gör ni observationer och dokumentationer?  

 Begreppet funktionsvariationer och pedagogernas erfarenhet och kompetenser 

 Resurser 

 Hur arbetar ni för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd?  

Resultatet kommer sedan att analyseras med koppling till litteraturgenomgången och 

förskolans styrdokument. För att inte röja medverkande pedagogers identitet har jag gett 

informanterna fiktiva namn.  

På vilket sätt gör ni observationer och dokumentationer?   

Samtliga informanter berättar att de dagligen gör observationer av barnen med 

funktionsvariation. Utifrån observationerna görs dokumentationer regelbundet. 

Informanterna menar att det är viktigt att göra observationer kontinuerligt för att se om det 

är något som behöver uppmärksammas eller om det är något de behöver titta lite extra på. 

En gång i veckan har alla informanter planering cirka en timme, där de bland annat går 

igenom om det är något barn de vill observera lite extra eller om det är något de 

uppmärksammat under veckan. 

En informant sa att avdelningen även brukar skriva loggbok om barnen en gång i veckan 

eller en gång månaden. 
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På V-klass kan vi göra dokumentationer om vad vi har gjort och vad vi hållit på 

med i verksamheten, vi gör loggbok varje vecka eller en gång i månaden skriver vi 

loggbok om barnen /…/. (Klas)  

Under planeringenstimmen skriver informanterna även dokumentationer om barnen. På 

planeringen brukar informanterna fokuserade på det enskilda barnet och dokumentera runt 

om kring det. Två av informanterna Klas och Gunilla, berättar att de brukar försöka 

komma ihåg att anteckna om det är något de uppmärksammat under veckan, båda tycker 

att det är ett viktigt redskap för att de inte ska glömma bort viktig information inför deras 

planeringar och dokumentationer.  

När man gör observationer kan man själv skriva ner så att man kommer ihåg vad 

man sett så man inte missar något. (Klas)  

Det är viktigt att skriva ner när man gör någonting, ibland så brukar jag ha papper 

och penna och skriver ner /…/.  (Gunilla)  

Ett annat viktigt redskap som Gunilla säger att hon brukar använda sig av är 

filminspelning, genom filmningen kan hon titta flera gånger, ur flera olika synvinklar för 

att på så sätt kunna se sitt arbetssätt och barnens utveckling. Enligt Gunilla är filmning ett 

bra hjälpmedel för kommande dokumentationer, då hon kan gå tillbaka och titta på filmen 

för att sedan skriva ner om det var något relevant att dokumentera.  

Från informanterna framkommer det även att tiden kan vara en svårighet när det kommer 

till observationer och dokumentationer. Trots att det i tjänsten ingick en timmes 

planeringstid en gång i veckan var det enligt informanterna svårt att hinna få med allt det 

som de ansåg skulle ingå i planeringen i förhållande till förskolans uppdrag. Två av 

informanterna var särskilt tydliga med att den begränsade planeringstiden var en svårighet 

i deras arbete, att det inte var möjligt att planera allt i detalj. De betonade också att det 

fanns många aspekter att beakta och införliva i planeringen, som skulle inrymma både 

planering för det enskilda barnet och även planering av kommande arbete för hela 

verksamheten. Angående förutsättningarna för personalen att hinna med både 

observationer och dokumentationer säger Gunilla:  

Svårigheter med observationer och dokumentationer är ju tiden, tid kan ju ställa till 

det väldigt tycker jag /…/ De är svårt då vi har de ramfaktorer vi följer, frukost, 

lunch, vila och dom går ju inte att flytta på i den mån vi kanske vill ibland. Dom är 

liksom fasta också ska det hinnas med, också vill man göra mycket annat. (Gunilla)  
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Begreppet funktionsvariationer och pedagogernas erfarenheter/kompetenser  

Begreppet funktionsvariationer framstod i intervjuerna som nytt för alla informanterna. 

Två av dem sade att de hade hört det tidigare men det var inte ett begrepp som de använde 

sig av. Även om begreppet var nytt och till viss del obekant ansåg samtliga informanter att 

begreppet funktionsvariation inte hade samma negativ klang som funktionsnedsättning. 

Samtliga ansåg att funktionsnedsättning låter mer negativt. Sammantaget tycktes 

begreppet funktionsvariation vara ett nytt begrepp som ännu inte lanserats och diskuterats 

av ledning och personal, och därför inte heller fått genomslag i förskolans yrkespraktik. I 

intervjun ombads informanterna att ge sin tolkning av det nya begreppet 

funktionsvariationer. Här följer förskolläraren Pers tolkning av begreppet 

funktionsvariation:  

Att man är olika, att man har olika slags förmågor, eller olika förutsättningar till 

olika förmågor helt enkelt, kan jag tänka mig.. jag vet inte. (Per)  

Informanternas kompetenser vad gällande arbetet med barn med funktionsvariationer 

varierade beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. Två av informanterna Klas och 

Rebecca tyckte sig ha goda kunskaper vad det gäller arbetet med barn med 

funktionsvariationer. Båda hade jobbat många år med barn som hade någon form av 

funktionsvariation vilket enligt dem själva bidrog till att de kände sig trygga i sin roll 

kring detta ämne.  

 Jamen man har ju lärt sig efter tid, man har jobbat ganska länge och jag har jobbat 

på särskolan förut. Där fick jag träffa många olika barn /…/. (Klas) 

Med åren har jag samlat på mig en hel del kunskap faktiskt och jag har även jobbat 

med det som inte är dokumenterat ADHD /…/. (Rebecca)  

De två andra informanterna Gunilla och Per uppgav att de inte hade mycket erfarenheter 

om att jobba med barn med funktionsvariationer, men båda ville få mer kunskap om det. 

Både Gunilla och Per kände en osäkerhet när det kom till arbetet med barn med 

funktionsvariationer då deras arbetsplats förtillfället inte har barn med 

funktionsvariationer.   

 

Egen kompetens gällande arbetet med barn med funktionsvariationer? Nämen det 

skulle man väl vilja bli bättre på. Det är inte så vanligt att vi får utbildning och 
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fortbildning i det. Det är när det kanske när man kommer dit, om det blir så /…/ 

(Per)  

Min inställning är att se varje barn och bemöta varje barn dagligen. Jag vill komma 

hem och känna att jag har pratat med alla mina barn på min avdelning. Vi kopplar 

in specialpedagogen om hur vi ska lägga upp arbetet /…/.  (Gunilla)  

Båda sade sig ha behov av mer kunskaper och efterlyste fortbildning på området. För att 

kunna bemöta ett barn med funktionsvariationer på bästa sätt, sade båda också att de 

förväntade sig kunna få stöd och vägledning av specialpedagogen.   

Resurser 

Resurser är något som alla informanter tycker är otroligt viktigt för att stärka arbetets 

kvalité i verksamheten. En resurs alla fyra informanter nämnde som särskilt värdefull var 

att de hade tillgång till en specialpedagog som de kunde kontakta och rådfråga ifall de 

hade funderingar över någonting. Gunilla berättar: 

Vi får stöd ifrån specialpedagogen, vi kan ringa och prata med henne om vad det än 

gäller, om det gäller leksituationer eller om vi har funderingar kring olika 

situationer med barn och om det är ett behov som behövs /…/ (Gunilla)  

Mestadels vände sig alla informanter till specialpedagogen om det skulle vara något de 

hade funderingar över. Kontakten med specialpedagogen var enligt alla informanter en 

värdefull resurs som samtliga ansåg var både lättillgänglig att nå, någon som de kunde 

ringa och rådfråga, men som också kunde komma till verksamheterna om informanterna 

behövde mer konkret hjälp och stöd.  

Ja vi får stöd från ledningen, från specialpedagogen många gånger som vi kan 

vända oss till och fråga och hon ger stöd och hjälp, litteratur och allt möjligt vi kan 

använda. Hon kommer till förskolan om vi jobbar med något speciellt barn och då 

kommer hon hit kontinuerligt /…/  (Klas)  

Vi får stöd ifrån specialpedagog, vi kan ringa och prata med henne om vad det än 

gäller, om det gäller leksituationer eller om vi har funderingar kring olika 

situationer med barn och om det är ett behov som behövs /…/ (Gunilla)  

En informant uppgav även kontakt med den så kallade ”Habben”, det vill säga att en del 

barn med funktionsvariationer är inskrivna på habiliteringsmottagningen. Förutom att 

mottagningen utreder, behandlar, följer upp och informerar, är den även en viktig resurs 

som förskoleavdelningen kan vända sig till för rådgivning om det enskilda barnet. En 
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annan informant betonade kontakten med vårdnadshavare som särskilt viktig då det gällde 

ett nytt barn i förskolan som hade en funktionsvariation eller som var i behov av särskilt 

stöd. Informanten tryckte på att varje barn är unikt och har olika behov som behöver 

tillgodoses och att det därför är särskilt viktigt att få djupare kunskap om barnet via en bra 

kontakt med föräldrarna. Till skillnad från specialpedagogen kunde föräldrarna berätta hur 

deras vardag ser ut hemma och så vidare, ansåg informanten.  

/…/ Samtal med familjen för att kunna få deras vardag och hur det fungerar för dem 

och hur vi kan göra/…/  (Gunilla)  

Sammanfattningsvis vände sig alla informanter till specialpedagogen ifall det skulle vara 

något de hade funderingar över. Samtliga informanter ansåg att kontakten med 

specialpedagogen var bra, detta eftersom de kunde ringa och rådfråga hen hur mycket de 

ville, samt att specialpedagogen kom till verksamheterna ifall informanterna behövde 

hjälp med något. En informant hade även kontakt med Habben om avdelningen hade 

funderingar kring olika situationer med något specifikt barn eller om det var något annat 

behov som behövdes. En annan informant sa att kontakten med vårdnadshavarna var 

viktigt om de skulle få ett barn som hade en funktionsvariation eller som var i behov av 

särskilt stöd. Informanten tyckte att kontakten med vårdnadshavarna var minst lika viktig 

som kontakten med specialpedagogen, då de kan få kunskap om barnet via föräldrarna, 

hur deras vardag ser ut hemma och så vidare, då varje barn är unikt och har olika behov 

som behöver tillgodoses.   

Hur arbetar ni för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd   

Under intervjun ställdes frågor som rörde förskollärarnas arbetssätt för att inkludera alla 

barn i förskolan, och däribland barn i behov av särskilt stöd. Informanternas svar pekade 

på många olika uppfattningar och tankar kring inkludering. Alla informanter tryckte på att 

det var viktigt att alla barn ska känna sig delaktiga och inkluderade i förskolans 

verksamhet. Tre av informanterna ansåg att det var viktigt att alla barn ska få vara med på 

alla aktiviteter, oavsett vilka förutsättningar de har. Informanterna menar att de som 

pedagoger ska anpassa aktiviteter och miljön för barnen. Både Per och Gunilla trycker på 

att det är viktigt att verkligen göra alla barn delaktiga. Är det något barn som ofta inte är 

delaktig i tillexempel den fria leken, brukar de själva gå in och vara medlekande, för att på 

så sätt möjliggöra alla barns delaktighet. Att vara medlekande som pedagog hjälper barnet 

komma in i leken och i barngruppen. Gunilla resonerar såhär:   
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Om det är något barn som ofta inte får vara delaktig i andra barns lek så måste vi 

hjälpa aktivt, att den får komma in i leken och då har vi en jättestor roll att vara 

medlekande och vara med.  (Gunilla)  

En av informanterna som uttryckte vikten av att alltid inkludera alla, ansåg samtidigt att 

det kunde vara svårt att få alla inkluderade i alla aktiviteter på samma villkor. Angående 

frågan on om förskollärare anpassade aktiviteterna efter alla barn gav Klas följande svar:  

Ibland och ibland inte. Ibland funkar det inte, det beror på hur barnet är och barnet 

med särskilda behov kanske inte kan ha så bra dagsform som inte passar för 

aktiviteten just den dagen. (Klas)  

Två av informanterna Gunilla och Per anser att ett bra verktyg för att inkludera alla barn är 

att dela in dem i små grupper i olika aktiviteter, och ibland också i barnens fria lek. De 

anser att mindre grupper gynnar alla barn och att det gör det lättare att få alla inkluderade, 

som Per säger här:  

Alla barn ska alltid få vara med, utifrån sina förutsättningar, alla kan göra men på 

olika sätt. Det tänker vi alltid och det är allt från lek till skapande, man gör på sitt 

sätt, på sitt vis det man klarar av. (Per)  

Rebecca tycker också att det är viktigt att få med barnen på allt, hon trycker mycket på att 

det är viktigt som pedagog att alltid försöka jobba för att alla barnen ska känna sig 

delaktiga. Hon tar upp exempel:  

”När vi haft barn som inte har svenska som modersmål så brukar vi försöka 

ta in deras språk i vardagen, att vi frågar barnen vad olika saker heter på 

deras språk, vi pratar på samlingar om olika språk eller att vi har matramsor 

som är på det modersmål som barnet(barnen har”. (Rebecca) 

Rebecca betonar också vikten av att kunna visa olikheter för alla barn och att dem som 

pedagoger ska visa att det spelar ingen roll vad du har för förutsättningar, alla ska få vara 

lika inkluderade ändå. Hon menar att det är pedagogernas ansvar att kunna göra aktiviteter  

så att alla barnen blir inkluderade i allt.  

Oavsett om informanterna hade olika syn på inkludering så tyckte alla att det var viktigt 

med ett bra samarbete i arbetslaget. Om det exempelvis skulle vara ett barn som ofta inte 

blir inkluderad i leken, menar informanterna att det är viktigt att pedagogerna i arbetslaget 

reflekterar tillsammans hur de på bästa sätt kan hjälpa barnet att bli inkluderat. En 

informant återkopplar till observationer och menar att dessa är extra viktiga vid de 
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tillfällen när något barn inte blir inkluderat. Genom observationer kan pedagogerna se vad 

som händer i verksamheten och i barngruppen. Genom observationer kan pedagogerna 

arbeta med åtgärder för att öka barnets delaktighet och inkludering.   

Resultatanalys  

I det här analysavsnittet kommer resultatet som tidigare presenterats i de fyra 

fokusområdena istället kopplas samman till studiens tre frågeställningar. 1) Hur arbetar 

pedagoger för att inkludera alla barn med funktionsvariationer?. 2) Begreppet 

funktionsvariation och pedagogernas kompetens när det gäller arbetet med barn med 

funktionsvariationer. 3) Pedagogernas användning av observationer och dokumentationer. 

Studiens frågeställningar kommer även kopplas samman med bakgrund och 

litteraturöversikten. 

Hur arbetar pedagoger för att inkludera alla barn med funktionsvariationer?  

Simonsson (2016) skriver om barns olikheter och att de ska ses som tillgångar, något som 

berikar barngruppen och att olikheter inte är något som ska vara negativt betingat. I likhet 

med Simonsson har informanterna i resultatet ett liknande synsätt när det kommer till 

arbetet att inkludera alla barn i förskolan. Informanterna la stor vikt vid att alla barn ska 

inkluderas och få vara med lika mycket utifrån sina förutsättningar och förmågor. Detta 

resultat är även något som stämmer överens med Bruce m.fl. (2016), som skriver att 

förskolan ska anpassa sig efter barnen och inte tvärt om.  

En informants svar gällande inkludering skiljde sig från övrigas, nämligen att det ibland 

kan vara svårt att inkludera alla barn, beroende på barnets dagsform och den specifika 

aktiviteten. Den här reflektionen som uttrycker en kritisk distans till begreppet 

inkludering, kan tolkas som att informantens erfarenheter säger att det inte alltid är möjligt 

att låta alla barn delta, utifrån idén att alla barns deltagande ska ske på samma villkor. 

Detta är något som inte stämmer överens med en tidigare studie av Nilholm (2006) som 

tar upp att förskolan ska undvika särlösningar och att alla barn har rätt att känna 

delaktighet både socialt och i sitt lärande. I likhet med Nilholm (2006) lade de flesta 

informanterna i resultatet stor vikt vid pedagogernas roll, alltså att det är pedagogernas 

ansvar att anpassa miljön och verksamheten så att alla barn känner sig inkluderade. De 

informanterna sade sig göra, var att dela in barnen i mindre grupper eller att de själva 

deltog som medlekande, för att få in de barn i barngruppen som eventuellt inte blev lika 

inkluderade som de andra barnen. Detta resultat kan man även koppla till Florin och 
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Swärd (2011), som både trycker på att alla barn ska erbjudas likvärdig möjlighet att delta i 

aktiviteter och undervisning samt att varje individ är unik, vilket vidare innebär att 

aktiviteterna och undervisningen bör anpassas till varje individ.  

Begreppet funktionsvariation och pedagogernas kompetens när det gäller arbetet 
med barn med olika funktionsvariationer 

Samtliga informanter hade svårt att definiera begreppet funktionsvariation då det är ett 

relativt nytt begrepp. Utifrån resultatet kopplade informanterna samman begreppet till att 

människor är olika och att varje individ har olika förmågor och förutsättningar. I det stora 

hela finns det likheter i detta med hur Nationalencyklopedin (2019) beskriver och 

definierar begreppet funktionsvariation nämligen som fysiska, psykiska eller kognitiva 

förmågor hos en människa.  

I resultatet framkom att informanternas kompetenser varierade beroende på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Två av informanterna ansåg sig ha goda erfarenheter att 

arbeta med förskolebarn med funktionsvariationer. De andra två hade inte erfarenheter av 

arbete med barn med diagnoser gällande funktionsvariation, men framhöll sina 

erfarenheter av arbete med barn i behov av särskilt stöd, men utan diagnoser och tilldelade 

resurser. De två informanterna tryckte på att de barn som saknade diagnos också behövde 

få extra stöd i sin vardag på förskolan. De två informanternas erfarenheter kan kopplas till 

Sandberg och Norling (2004) som framhåller att om förskolepersonalen anser att något 

barn är i behov av särskilt stöd bör det barnet också få det stödet utformat. Informanternas 

argument ligger också i linje med förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som betonar att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.  

Resultaten pekar på att specialpedagogen sågs som en viktig, vägledande resurs i 

situationer där informanterna kände att deras egna erfarenheter och kunskaper var 

otillräckliga för att bemöta barn med funktionsvariationer på bästa sätt. Resultatet är i 

likhet med Smidt (2010) som beskriver  Vygotskijs syn på pedagogiskt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Det sociokulturella perspektivet belyser pedagogernas 

förhållningssätt och vikten av att kunna anpassa redskapen för varje barns behov oavsett 

funktionsvariation eller ej. Ett annat resultat som framkommer i studien är att 

informanterna berättar att de vill få mer kunskap om barn med funktionsvariationer. 

Dessutom lyfter informanterna specialpedagogen som en viktig resurs för att hjälpa att 

anpassa förskolans grundverksamhet och för att få stöttning i sitt arbete för att stödja 

utvecklingen hos barn med funktionshinder. Detta resultat kan kopplas till Lindstrand och 
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Brodin (2004) som betonar att ett barn med funktionsnedsättning är ett barn med olika 

behov, möjligheter, tankar och önskningar men som också behöver extra stöd i en del 

situationer.  

Pedagogernas användning av observationer och dokumentationer  

När det kommer till pedagogernas roll i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd/funktionsvariationer framkommer att observationer och dokumentationer är viktiga 

för att kartlägga arbetet. Samtliga informanter gjorde kontinuerliga observationer och 

dokumentationer på alla barn, och var det något barn som var i behov av särskilt stöd 

brukade de ha lite extra koll på det barnet. Dokumentationer är något som är viktigt för 

alla informanter, dels för att det är viktigt att ha dokumentationer om barnet, men även för 

pedagogerna. Det är lätt för pedagogerna att kunna gå tillbaka och kolla på vad de eller de 

andra i arbetslaget dokumenterat, för att på så sätt hålla sig uppdaterade i barnets 

utveckling och hur de själva planerar de egna arbetet. Detta resultat överensstämmer till 

stora delar med Palla (2011), som skriver i sin avhandling att observationer och 

dokumentationer är viktiga för att kunna nå kunskap om barnen som är i behov av särskilt 

stöd, samt vikten av att både observationer och dokumentationer ska ske kontinuerligt.  

Nilholm (2012) skriver att det är viktigt att pedagogen ska söka en balans mellan att se 

barn som lika eller olika. Han skriver om vikten att hitta ett arbetssätt som inte pekar ut 

barnen som annorlunda, alltså att pedagogerna behöver hitta ett arbetssätt som gynnar alla 

barn oavsett om de behöver stöd eller inte. I det Nilholm skriver finns likheter med vad 

två av informanterna sa i resultatet. Informanterna tyckte att ett viktigt redskap för att  inte 

peka ut barnen som annorlunda är att dela in barnen i mindre grupper, på så sätt är det 

lättare att ge stöd till de barn som behöver det och samtidigt få med de andra barnen i de 

olika aktiviteterna. Resultatet som handlar om att se olikheter som gynnsamt 

överensstämmer även till stor del med förskolans läroplan (Skolverket, 2018).  

Diskussion  

I det här examensarbetet har jag genom kvalitativa intervjuer, försökt belysa hur det ser ut 

på olika förskolor när det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd/funktionsvariationer. Syftet med studien var att belysa hur pedagoger i förskolan kan 

bidra till att stötta barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Syftet 

undersöktes genom kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare vid tre olika förskolor i 

samma kommun.  
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Studiens huvudresultat visar att förskollärare anser att alla barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra, också borde ha rätt till sådant stöd. 

Förskollärarnas syn har stöd i förskolan läroplan (Skolverket, 2018), där en grundläggande 

utgångspunkt är just att alla barn i förskolan som behöver mer stöd ska få det stödet 

utformat.  

Utifrån mitt resultat och den presenterade litteraturen anser jag att det i förskolan behövs 

mer kunskap om barn i behov av särskilt stöd/funktionsvariationer. Detta för att 

pedagogerna ska känna sig mer trygga i sitt arbete, men också för att barnen ska få den 

bästa möjliga hjälp för sin utveckling. Även när det kommer till mer ”synliga” 

nedsättningar, som exempelvis down syndrom så tyder den här studien på att det behövs 

mer och djupare kunskaper bland förskolans pedagoger. Varje förskola och förskollärare 

kan göra många, till synes enkla insatser, i vardagen som i stort kan bidra till en ljusare 

tillvaro och underlätta för barnet med funktionsvariation. Utifrån resultaten tolkar jag att 

förskollärare med praktiska erfarenheter av förskoleverksamhet med barn med 

funktionsvariationer, tycks känns sig tryggare än förskollärare som saknar sådana 

erfarenheter. Palla (2011) skriver om hur personal formulerar och manövrerar uppdraget 

en förskola för alla, samt hur pedagoger ska arbeta för att hantera olikheter och samtidigt 

styra mot specifika värden och kunskaper. Det Palla skriver om kan jag se som en 

svårighet utifrån vad som framkom i resultatet, även fast förskolan ska vara för alla barn 

kan det vara svårt att ibland att anpassa verksamheten för varje barn. Utifrån vad som 

framkom i resultatet ser jag att pedagogerna strävar efter en förskola för alla, men att det 

ibland kan vara svårt på grund av pedagogernas erfarenheter och kunskapsnivå.  

I studien framkommer det att begreppet funktionsvariation är nytt för informanterna som 

att det anses vara mindre negativt laddat än begreppet funktionsnedsättning. Innan 

examensarbetets början upplevde jag att det rådde en viss okunskap om barn i behov av 

särskilt stöd. Okunskapen skulle kunna bero på att det på förskolan kanske inte går ban 

med funktionsvariationer. Det jag inte visste var att det kunde råda så stora skillnader i 

kunskaper och i synen på funktionsvariationer bland förskollärare inom samma kommun. 

En begränsning av den här studien är att den bygger på intervjuer med en relativt liten 

grupp förskollärare. En styrka i studien är att förskollärarnas berättelser och erfarenheter 

ligger i linje med tidigare forskning och förskolans läroplan med dess direktiv om alla 

barns rätt till en bra förskoleverksamhet. En annan viktig styrka i studien är att alla 

informanter tryckte på att deras förhållnings- och arbetssätt var viktiga för att kunna 

anpassa arbetet efter varje barns behov. Detta är bland annat något som Smidt (2010) tar 
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upp, men som även står i annan vetenskaplig litteraturer samt i förskolans styrdokument. 

Smidt (2010) skriver med utgångspunkt i Vygotskijs teorier och menar att pedagogernas 

förhållningssätt, deras kunskaper samt hur det kan anpassa sitt arbete och olika redskap för 

varje barns behov oavsett funktionsvariation eller inte, är av stor vikt.  

Utifrån resultatet och den litteratur som jag presenterat, kan jag även konstatera att 

observationer och dokumentationer är otroligt viktiga för pedagogernas arbete i 

verksamheten. Både Björck-Åkesson (2014) och Palla (2011) skriver om vikten av 

observationer, genom dem kan pedagogerna se styrkor och svagheter i miljön och på så 

sätt kan de hitta åtgärder som är lämpade för barnen i förskolans verksamhet. Att jobba 

med kontinuerliga observationer och dokumentationer är också något som jag kommer 

sträva efter i min kommande yrkesroll, då det framgår både i den här studiens resultat och 

tidigare forskning hur viktigt detta är för barnens utveckling och verksamheten.  

En begränsning jag fann i sökandet efter litteratur för det här examensarbetet, var att det 

fanns en hel del litteratur om barn i behov av särskilt stöd/funktionsvariationer, men som 

mestadels riktade sig mot skolan istället för förskolan. Avsaknaden av forskning och 

litteratur riktad till förskolan är en anledning till att jag tycker det är särskilt viktigt att 

förskolepedagoger bör få mer kunskap om barn i behov av särskilt stöd.  

Av det här examensarbetet kan den övergripande slutsatsen dras att pedagoger i förskolan 

behöver få möjlighet att tillägna sig mer kunskap om funktionsvariationer bland barn. Det 

kommer alltid att finnas barn som har behov av mer stöttning och hjälp än andra, så kallat 

särskilt stöd. Det här examensarbetet pekar på att barn med funktionsvariationer riskerar 

att hamna i skymundan, då pedagoger inte har tillräckligt mycket kunskaper eller känner 

sig osäkra på hur de ska bemöta barn med olika funktionsvariationer. Inför min 

kommande yrkesroll som förskollärare anser jag att funktionsvariationer därför är ett 

grundläggande område som förskollärare och förskolans ledning behöver lära sig mer om.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev  

 

Hej!  

Jag heter Erika Norberg och studerar till förskollärare vid Umeå Universitet. Jag går sista 

terminen på min utbildning och i den ingår det att skriva ett examensarbete (15 hp). För 

mitt examensarbete har jag valt att göra intervjuer i syfte att belysa förskollärares 

erfarenheter av förskolebarn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer.  

 

Intervjuerna följer etiska riktlinjer som gäller för examensarbeten och forskning. Tiden för 

intervjun beräknar jag ska ta cirka 30 minuter och jag tänker att intervjun är på ett ställe 

som passar dig.  

 

För att göra den här studien tänker jag med din tillåtelse använda mig av ljudinspelning 

för att på så sätt få med allt ifrån intervjun. Materialet kommer enbart användas för 

forskningsändamål för detta examensarbete. Medverkande pedagoger och förskolor 

presenteras anonymt (med fiktiva namn) i det framlagda examensarbetet. Du som deltar  i 

intervjun kan när som helst avbryta din medverkan, utan att ange särskilt skäl.  

 

 

Tack på förhand för att du vill medverka. 

 

Om du har några frågor eller funderingar, hör gärna av dig till mig!   

Vi ses!  

 

Erika Norberg  

Mail: xxxx 

Mobil: 073-xxxx 



 

 

 

Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE   

 

1. Bakgrund  

a. Hur länge har du arbetat som förskollärare/på förskolan? 

b. Berätta kort om barngruppen-antal barn, ålder, könsfördelning, olika kulturer, barn 

som är i behov av särskilt stöd av olika anledningar?  

 

2. Att observera och dokumentera barn i behov av särskilt stöd  

a. På vilket sätt gör ni observationer?  

b. På vilket sätt gör ni dokumentationer? 

c. Vilka svårigheter ser du när det kommer till observationer och dokumentationer 

när det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd/funktionsvariationer? 

 

3. Barn i behov av särskilt stöd/Funktionsvariationer  

a. Hur arbetar ni för att inkludera alla barn?  

b. Vilka svårigheter kan finnas när det gäller inkludering?  

c. Hur ser du på din egen kompetens när det gäller arbetet med barn med 

funktionsvariationer?  

d. Vad tänker du att begreppet funktionsvariationer står för 

e. Anser du att du och dina kolleger som är förskolepedagoger får tillräckligt mycket 

stöd från ledningen när det kommer till arbetet med barn med olika 

funktionsvariationer? 

f. Är det något annat du vill tillägga?  

 

 

 


