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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen har varit att fördjupa förståelsen för hur pedagoger arbetar för att 

integrera barn i behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet samt vilka faktorer som kan 

påverka integreringen. Frågeställningar var: Vilka barn anser pedagogerna är i behov av 

särskilt stöd?  Hur planerar och arbetar pedagoger för att integrera barn som är i behov av 

särskilt stöd i verksamheten? Vilka faktorer kan påverka integreringen av barn som är i behov 

av särskilt stöd? Den metodiska ansatsen har varit kvalitativ och data har samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att integrering av barn i behov av särskilt stöd kan se 

olika ut beroende på förskola samt hur länge pedagogerna arbetat inom yrket. Det framkom 

även att pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse vid integrering eftersom detta 

påverkar hur villiga pedagogerna är att se barnens begränsningar och styrkor, huruvida de är 

benägna att göra förändringar i förskolans miljö och arbetssätt för att anpassa verksamheten 

till alla barn. Sammanfattningsvis är detta område stort och komplext och ingen generell 

metod finns att tillgå. Pedagogerna kan om de utgår från barnets bästa med bland annat stöd 

av observationer skapa en verksamhet där möjlighet till utveckling och lärande finns för alla 

barn.  
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Inledning 
Vissa dagar i förskolan kan präglas av ett ständigt kaos och rent professionellt får inte 

negativa känslor ta överhand. Vi har nog alla med erfarenhet av arbete i förskolan varit med 

om känslan av att uppleva att inte räcka till. Texten nedan beskriver ett dokumenterat tillfälle 

under en morgon på en förskola någonstans i Sverige. 

Reflekterade över att klockan bara var 9:00 och det hade redan inträffat sju konflikter. 

Trött, sliten och med blandade känslor som frustration, misslyckande och uppgivenhet 

hade jag ännu några timmar kvar av mitt arbetspass denna dag.  

Jag var den som hade haft öppningen vilket innebar att jag började på 

öppningsavdelningen kl 6:00 där de barn som kom tidigt fick starta sin dag. Barnen som 

kom var bland annat Per och Kalle (syskon) och Anders samt fyra barn till. Jag var 

ensam pedagog fram till kl 7.00 då en annan pedagog började sin arbetsdag. Under 

denna tid hade jag hunnit medla mellan Per och Anders vid ett flertal tillfällen. Per är en 

pojke som många gånger har svårigheter i att se sin egen del i konflikter och även svårt 

med de sociala koderna, medan Anders är i jämförelse ett lugnt och tryggt barn, men 

som ändå inte backar vid konflikter.  

Medlingen innebar konkret att jag fick sära på dem vid ett flertal tillfällen. Jag gjorde 

flera försök att prata med dem tillsammans och min strävan var med de båda skulle få 

förklara sitt perspektiv av händelserna, vilket ofta slutade med att barnen avbröt 

varandra. Jag var både tålmodig, bestämd och till slut blev jag arg när Per slog mig i 

ansiktet. Lyckades dock reda ut konflikterna någorlunda så att de kände sig nöjda för 

tillfället och kunde hitta tillbaka till sin lek.  

Morgonen fortsatte och jag blev till slut förmanande på distans med tanke på att jag inte 

hade möjligheten att endast vara med Per och Anders som egentligen krävde att jag med 

hela min fysiska närvaro skulle vara med dem. De övriga barnen krävde och hade också 

rätt till mig denna tidiga morgon som inneburit en del tårar pga. avsked från sin/sina 

föräldrar.  

När den andra pedagogen kom kl 7:00 kom några fler barn och jag beslutade 

tillsammans med henne att nu tar jag med mig mina barn som hör till den avdelning 

som jag skulle arbeta på där bl.a. Per, Anders och fyra andra barn ingick.  

Per och Anders försvann direkt till byggrummet, några andra barn försvann in i 

”dockis” och de övriga barnen ville att jag skulle läsa en bok. Det gick bara en stund 

och ännu en konflikt var på gång i byggrummet och jag blev tvungen att lämna barnen i 

soffan. Denna gång blev det att sära på Per och Anders och mina känslor började närma 

sig att nu får det vara nog. Detta resulterade i att efter att ha gett alternativet till Per att 

själv gå till målarrummet, vilket han inte var med på, fick bära honom dit. Jag gav 

honom tid till att lugna sig och under den tiden hann jag tänka att det inte är lönt att 

förmana något mer i dag, utan gav honom i stället två alternativ att antingen rita eller att 

leka med lera. Han fick dessutom order om att nu får du sitta här en stund. Den andra 

pedagogen på avdelningen kom kl 7.30 och jag hann inte förklara vad som hänt, bara att 

Per ska sitta i målarrummet en stund. Jag läste klart för barnen i soffan och sedan 

hjälpte jag dem i gång med lek.  
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Därefter blev det frukost och några fler barn hade kommit som den andra pedagogen 

tagit emot. Efter frukosten i vanlig ordning blev det tid för fri lek innan vi skulle ha 

samling. Per och Anders som funnit varandra igen hade fått igång en fin lekstund. Jag 

gjorde bedömningen att det var nödvändigt att ha dem under uppsikt och jag höll mig 

medvetet i närheten av dem samtidigt som jag också hade dialog med några andra barn 

som hade fullt upp med en lek där jag skulle bli bjuden på kaffe och kaka. Efter en 

stund hörde jag med ett halvt öra att nu var det något på gång igen, jag tackade så 

mycket för kaffet och närmade mig Per och Anders för att ge dem stöd genom att hjälpa 

dem i sin kommunikation och relation som blivit infekterad av morgonens alla tidigare 

konflikter.  

Sådana situationer som beskrivs ovan är inte unika inom förskolan och kan väcka många 

känslor hos pedagoger som uppgivenhet, misslyckande, frustration, ilska och skuldkänslor. 

Skuldkänslor för att det går ut över barnen, då det egentligen handlar om att vi har brustit och 

misslyckats i vår uppgift att vägleda barnen att inte hamna i dessa situationer.  

Med berättelsen ovan vill vi visa på att det inte endast är barn med diagnoser som faller under 

kriterierna barn i behov av särskilt stöd, utan alla barn kan tillfälligt eller varaktigt vara i 

behov av stöd i sin vardag. Därför känner vi att det är viktigt i arbetslaget att diskutera hur vi 

pedagoger bör förhålla oss till barn i behov av särskilt stöd och situationer som kan uppstå, för 

att ge alla barn de olika förutsättningar var och en kan vara i behov av för att få uppleva sig 

som lyckade individer och få känna sig inkluderade i verksamheten. 

Enligt skollagen ska förskolan vara en skola för alla barn där vårt uppdrag är att lägga 

grunden för ett livslångt lärande genom att anpassa verksamheten så att alla barn ges 

förutsättningar till utveckling och lärande utifrån sina individuella behov. Det finns tydliga 

riktlinjer i läroplanen som riktar sig till barn med särskilda behov, två av dessa som vi anser är 

särskilt viktiga med tanke på vårt syfte är: 

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

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2011. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, s 5) 

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

ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Utbildningsdepartementet, 2010, kap. 8. 

9§) 

Dessa uppdrag visar tydligt att förskolan ska vara en förskola för alla barn där inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd i verksamheten synliggörs. Det är viktigt att vi pedagoger har 

förmåga att förstå att det inte är barnen som vi ska ändra på, utan det kräver att vi pedagoger 

har förmåga att förstå och samspela med barnet och dess föräldrar för att erbjuda en 

verksamhet som utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov.  

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, kap. 8. 2§) 

Pedagoger i förskolan är med andra ord viktiga förebilder och har ett stort ansvar gällande 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Det handlar om att vara medveten 

om att vårt förhållningssätt dels påverkar vilken syn andra vuxna och barn får på dessa barn 
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och att det får betydelse för barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är det en viktig utmaning att i förskolan 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

Vår grundtanke innan vi beslutade hur vårt syfte skulle formuleras, handlade om att vi 

upplever att pedagoger generellt verkar sakna tilltro till sin egen kompetens kring området 

barn i behov av särskilt stöd. Vår förhoppning med studien är att visa på att pedagoger i 

förskolan har stora möjligheter att arbeta preventivt och finna strategier som är stödjande för 

barn i behov av särskilt stöd.   

I studien som följer kommer begreppen barn i behov av särskilt stöd och barn i behov av stöd 

att varieras. Vilket beror på att oavsett diagnoser eller orsaker till att ett barn kräver ett visst 

stöd, anser vi att det stödet är ett särskilt stöd som utgår från det enskilda barnets individuella 

behov. 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att få kännedom om pedagogers uppfattningar om vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Vårt syfte är även att få fördjupad förståelse över hur pedagoger kan 

arbeta för att integrera barn som är i behov av särskilt stöd samt vilka faktorer som kan 

påverka integreringen.  

- Vilka barn anser pedagoger är i behov av särskilt stöd?   

  

- Hur planerar och arbetar pedagoger för att integrera barn som är i behov av särskilt 

stöd i verksamheten?  

 

- Vilka faktorer kan enligt pedagoger påverka integreringen av barn som är i behov av 

särskilt stöd?  
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Litteraturgenomgång 
Gällande materialinsamling började vi vårt arbete med att läsa in oss på relevant 

forskningslitteratur med sökord som barn i behov av särskilt stöd i förskolan, barn i behov av 

stöd, integrering i förskolan, preschool, förhållningssätt och bemötande samt förskolemiljö. 

Universitetsbibliotekets (UB) webbsida, databaser som artikelsök, Diva portalens söksida 

gällande uppsatser samt Google användes i första hand. Utifrån denna sökning presenterar vi 

för området relevant forskning inom följande områden; Historisk bakgrund, barn i behov av 

särskilt stöd, förhållningssätt, miljö och arbetssätt. 

Historisk bakgrund 
Synen på barn i behov av särskilt stöd och hur de integreras med andra har förändrats över tid. 

Före 1800-talet dominerade moralisk och mytisk syn på orsakerna bakom annorlunda och 

avvikande barn, bland annat trodde man att det var ett straff från gud för att föräldrarna hade 

brutit mot kyrkans bud (Tideman, 2000). Under 1800-talet började identifieringen av gruppen 

människor med utvecklingsstörning och förståelsen av att de behövde särskild sorts hjälp och 

omvårdnad växte fram. Fram till 1914 blev det vanligt att landstingen byggde stora 

institutioner ute på landet där de utvecklingsstörda fick bo. Anledningen till att institutionerna 

byggdes på landet var för att skydda de utvecklingsstörda från att utsättas för elakheter av 

andra människor. Meningen med institutionerna var habilitering, och det fanns hopp om att 

minska funktionshindret genom god vård och fostran. Denna utvecklingsoptimism som 

präglade denna tidsepok byttes senare mot en utvecklingspessimism. Nu var det för att skydda 

samhället från de utvecklingsstörda då dessa människor ansågs kunna vara farliga för 

samhället (Utholm, 2003).  

Tideman (2000) skriver att under 1900-talet förstärktes synen på avvikelse som individuella 

särdrag och abnormiteter. Barn som fick en diagnos som avvikande blev då undervisade i 

avskildhet. Vidare skriver Tideman att man tyckte synd om de som inte hängde med i den 

normala undervisningen och det var för de avvikandes bästa som de blev avskilda från de 

andra. På 1960-talet ändrades denna syn då avskiljning i form av speciella skolor och klasser 

ansågs innebära en risk för social uteslutning. Detta resulterade i integrering av de avvikande 

barnen med de ”normala” eleverna i olika organisatoriska konstellationer.  

Under 1990-talet då de avvikande barnen mer och mer började integreras i verksamheten med 

de ”normala” barnen, kom begreppet inkludering att användas allt mer frekvent i debatter om 

hur undervisning skulle organiseras. Med det menades att alla barn oavsett förmåga skulle ha 

samma rättighet till undervisning i samma skolsystem samt att skolan skulle vara en dynamisk 

miljö som är optimal för alla barn. Vilket innebar att det inte längre var barnen som skulle 

anpassas efter skolan utan det var skolan som skulle förändras så att den passade alla elever 

(Tideman, 2000).  

Tideman (2000) menar att det råder delade meningar kring den syn vi idag har på barn i behov 

av särskilt stöd då dels skolan ska vara ”en skola för alla” där alla barn ska få plats oavsett 

deras förmåga, förutsättningar och svårigheter. Samtidigt har 1900-talet å andra sidan präglats 

av diagnostiseringar vilket leder till sortering och kategorisering av elever. 

Barn i behov av särskilt stöd 
Skolverket förklarar begreppet funktionshinder genom att dela upp begreppet i fysiska, 

begåvningsmässiga och dolda funktionshinder. Barn med fysiska funktionshinder kan vara 
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barn med hörselskada, synskada eller olika slags rörelsehinder, medan begåvningsmässiga 

funktionshinder handlar om barn som har en utvecklingsstörning. Dolda funktionshinder kan 

enligt skolverket vara medicinska funktionshinder som allergier, diabetes m.fl. och där de i 

gruppen övriga dolda funktionshinder bland annat räknar upp stamning, språk och 

talsvårigheter samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som DAMP (Deficits in 

attention, motor control and perception) och ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder) (Skolverket, 2005). 

Enligt Agneta Hellström (2003) kan barn i behov av särskilt stöd vara ganska svårdefinierat 

då det innefattar många barn med många olika problem. Hon menar att det kan handla om allt 

från barn med funktionshinder och utvecklingsavvikelser till att det är barn med 

känslomässiga svårigheter eller som far illa eller lever i socialt utsatta familjer. Även 

invandrar – och flyktingbarn kan beroende på omständigheterna vara barn i behov av särskilt 

stöd även om gruppen i sig inte per automatik ingår här (Bergquist, 2003). Sandberg (2009) 

tar upp de barn som ofta benämns som ”gråzonsbarn”, vilka är de barn som inte har en tydlig 

diagnos men som ändå kan vara i behov av särskilt stöd för att klara av förskolans vardag. De 

vanligaste svårigheterna för dessa barn är att de kan ha svårt med samspelet med andra barn 

och ofta hamnar i konflikter samt att de kan ha språk- och talproblem. Eva Johannessen 

(1997) beskriver vidare barn med samspelssvårigheter och benämner dem som barn i socio- 

emotionella svårigheter. Det som kännetecknar dessa barn är att de kan ha motorisk oro, hög 

aktivitetsnivå och beskrivs ofta som bråkstakar då de genom sin motoriska orolighet ofta 

hamnar i situationer där de lätt knuffar till någon eller råkar stöta till och riva byggen som 

andra barn håller på med. Vidare nämner hon även barn med koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsstörningar. Hon menar att koncentration kopplas till uppmärksamhet då barn 

med koncentrationssvårigheter ofta beskrivs som att de ”aldrig” eller ”sällan” kan koncentrera 

sig på lugna aktiviteter, då de lätt distraheras av saker som pågår omkring dem vilket gör att 

de ofta blandar sig i det som andra barn håller på med. Vidare säger Johannessen att det inte 

bara är de aktiva barnen som kan vara i svårigheter utan nämner även de barn som är 

tillbakadragna och passiva. Kännetecknet för dessa barn är att de sällan vill vara med och att 

de har svårt för förändringar. De kan även vara rädda för utmaningar och faller lätt i gråt, 

leker oftast själva och är betraktare av andras lekar. Hon menar att dessa barn lätt kan bli 

osynliga för andra och behöver därför hjälp av pedagogerna för att integreras med de andra 

barnen. 

Barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat enligt flera författare och Sandberg (2009) anser 

att det beror på att det innefattar många barn med olika svårigheter. Lillvist (2009) belyser i 

sin forskning Preschool children in need of special support ett annat perspektiv, nämligen att 

en anledning till att barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat beror på att det saknas en 

vederbörlig samsyn om hur man ska kunna fastställa vilka barn som kan vara i behov av 

särskilt stöd. 

“In Sweden, the prevalence of young children in need of special support is not well 

known, mostly due to no consensus on how to define and estimate children in need of 

special support (1–3).Traditionally, needs of extra support are defined as existing when a 

young child performs poorly on developmental tests, has a more specific illness or 

diagnosis or belongs to a traditional disability category (4).” (s.131)  

Forskning om pedagogers förhållningssätt 
May Britt Drugli (2003) beskriver att arbeta med barn i behov av särskilt stöd innebär en 

utmaning, vilket hon anser kan påverka varje enskild yrkesutövare på ett mer personligt plan 

som rör känslor och förhållningssätt och som därtill kan prägla hur arbetet uträttas. Känslorna 
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som hon belyser och som kan frambringas hos vuxna är att de lätt kan få negativa 

förväntningar på problematiska barn, vilket hon anser har ett klart samband mellan de 

förväntningar man har och de handlingar man utför. Hon menar att det krävs en förmåga och 

en vilja att höja sin medvetenhet för att kunna förändra den uppfattning pedagogen bildat sig 

om barnet genom att reflektera över sitt eget förhållningssätt och beteende som hon menar 

handlar om att skilja mellan egna känslor och fakta. En sak som är problematiskt gällande 

detta är enligt Drugli att man inte alltid är medveten om dessa samband.   

Susanne Serrebo (2003) menar att det rör sig om att finna ett förhållningssätt till det enskilda 

barnet som ger barnet möjlighet att utveckla en positiv självbild. Detta anser hon är viktigare 

än extra resurser, tekniska hjälpmedel, åtgärdsprogram och välvilja och styrker detta vidare 

med att förskolan inte ska vara en behandlingsinstitution utan förskolan skall vara en 

normalmiljö där man utgår från det friska och inte det avvikande.  

Agneta Hellström (2003) instämmer i detta genom att förklara att pedagoger med större fördel 

bör rikta fokus mot att se barnets utvecklingspotential. Då menar hon att det är betydelsefullt 

att det finns kunskaper om barns utveckling och behov samt kunskap om avvikelse från det 

normala mönstret.  Detta anser hon gör att pedagoger blir mer flexibla och öppna i samspelet 

med barnen. Vidare pekar hon på att kompetensutveckling ger möjligheter för pedagogerna att 

ta del av senaste forskningen och tid till att reflektera över förhållningssättet i den 

pedagogiska verksamheten. Hellström anser att detta ger ett indirekt stöd till barn i behov av 

särskilt stöd och även till andra barn. 

Barns möjlighet att påverka blir enklare om pedagoger i förskolan är medvetna om sin 

barnsyn anser Sandberg (2009). Hon anser att pedagogerna behöver inta ett möjlighetsinriktat 

förhållningssätt och en medvetenhet kring yrkesrollen vilket dessutom innebär att ha 

självinsikt. Hon syftar här till att de vuxna inte bör sätta sina egna begränsningar i vägen för 

barns mål utan medvetandegöra sig själv i sin yrkesroll. Hon lyfter även fram andra faktorer 

som är av betydelse. Personalgruppens lagarbete och god anda i arbetslaget kan bidra till att 

personalen vågar bryta mot informella strukturer och gamla arbetsmönster utan att vara rädd 

för att bli personligt angripna om de bryter mot oskrivna regler.  

Sandberg (2009) belyser en annan aspekt för att säkra kvalitén i förskolan. För kvalitativ 

utveckling krävs det handledning och kontinuerlig kompetensutveckling vilket tyvärr är något 

som saknas inom den svenska förskolan. Sandberg såsom Hellström (2003) anser också att 

kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd är viktigt. Då ökad kompetens hos 

personalen gällande dessa barn i allmänhet ökar möjligheterna hos det enskilda barnet att få 

det stöd som det behöver.  

Sandberg (2009) förklarar vidare att beroende på vilket stöd barn med särskilda behov får 

handlar dels som tidigare nämnts om pedagogernas förhållningssätt men även hur personalen 

definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. Det beror också på om pedagogerna intar 

ett barnperspektiv eller ett organisationsperspektiv. Ett barnperspektiv innebär att ta 

utgångspunkt utifrån barnets förutsättningar medan ett organisationsperspektiv innefattar vad 

förskolan erbjuder utifrån den pedagogiska miljön.  

Forskning om den sociala och fysiska miljöns betydelse 
Samspelet mellan barnen och miljön är viktig för att vardagen ska fungera för alla barn. De 

bästa förutsättningarna för att arbeta med åtgärder både utifrån barnets förutsättningar och 

utifrån samspelet med miljön krävs det enligt Eva Björck-Åkesson (2009) kartläggningar både 
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av barnet och av förskolemiljön (Sandberg 2009). Hon skriver vidare att det är av vikt att vi 

använder oss av båda dessa faktorer för att på bästa sätt skapa en tydlig bild över vart 

problemet finns och varför det finns för barnet, samt hur dessa faktorer påverkar barnets 

funktion och utveckling. Med den sociala miljön menas samspelet mellan vuxna och barn och 

hur de blir bemötta, men även samspelet mellan barnet och de andra barnen. Den sociala 

miljön handlar även om strukturen av verksamheten, hur pedagogerna planerar upplägget av 

aktiviteter och hur tidsplaneringen ser ut.  

Vidare beskriver Björck-Åkesson (2009) den fysiska miljön och menar att genom analysering 

av hinder och möjligheter i miljön kan pedagogerna forma den fysiska miljön efter barnens 

behov. Hon anser att det är viktigt att utforma lekmiljön så att den fungerar för alla barn där 

det handlar om att anpassa materialet för att det ska fungera i leken och i de aktiviteter som 

barnen har. Lotta Bjervås (2003) menar att den pedagogiska miljön inte kan vara statisk utan 

det är viktigt att pedagogerna är observanta på vilka styrkor och svagheter miljön har, och 

parallellt med detta observerar det som sker i barngruppen för att det skall skapas en arena 

som stödjer och utvecklar barnens kompetenser (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

För att anpassa miljön efter barnens olika behov säger Barbro Bruce (2009) att man kan 

stimulera barnens olika behov genom att möblera rum som både stimulerar fysiska aktiva 

lekar och rum som stimulerar lugnare lekar där barnen ges förutsättningar till att stanna upp, 

tänka, samtala och lyssna. Enligt Björck-Åkesson (2009) handlar det även om placeringen av 

barnet till exempel vid en samling eller vid lunchbordet. Detta innebär att barnet kan behöva 

en vuxen bredvid sig samt att det inte sitter för trångt utan har ett litet avstånd från de andra 

barnen så att de kan koncentrera sig. Jan Brodin (2009) tar även upp utemiljöns betydelse för 

barn med rörelsehinder men som även är viktig för alla barn. Utemiljön ger barnen mer frihet 

och mindre begränsningar då det kommer till möjligheterna till lek. Då det i allmänhet är 

större ytor att röra sig på och färre restriktioner för vad man får göra och inte göra.  

Björck-Åkesson (2009) menar att pedagogerna måste observera och analysera både den 

sociala och den fysiska miljön för att få en förståelse för barnets problem i förskolemiljön, 

men att det beror på det enskilda barnet i sin specifika miljö vilka insatser som behövs.  

Forskning om pedagogers arbetssätt 
Björck-Åkesson (2009) beskriver förskolan som viktig för att hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd. Detta då förskolan ska lägga grunden för att barnet ska utvecklas och lära sig för 

framtiden. 

Det krävs medvetet och systematiskt arbete såsom kartläggning för att tillmötesgå barnets 

individuella och aktuella behov för att barnet skall ges så bra förutsättningar som möjligt till 

utveckling och lärande enligt FN:s barnkonvention. Eftersom det inte finns någon generell 

metod som tillämpas för alla barn i behov av särskilt stöd så måste man titta på den enskilda 

individen. Både när det gäller den enskildes egenskaper och det sociala samspelet för att hitta 

utvecklingsmöjligheter för det enskilda barnet (Sandberg, 2009).  

Susanne Serrebo (2003) anser att om förskolan ska vara en bra förskola för barn i behov av 

särskilt stöd så handlar det först och främst om vilka förväntningar och känslor pedagogerna 

har samt vilken attityd de har gentemot barn i behov av särskilt stöd. För att skapa en 

grundkvalité i förskolan där barnen får möjlighet till delaktighet i barngruppen menar hon att 

det krävs en vilja till förändring och utveckling av rutiner och arbetssätt hos personalen.  

Vidare tydliggör Serrebo att diskussioner om målsättning är viktigt i planeringsarbetet för att 

se barnets möjligheter och lägga tyngdpunkten där. Nog så betydelsefullt är också att finna 
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barnets begränsningar för att komma fram till beslut om hur pedagoger på ett bra sätt kan 

arbeta med utgångspunkt i det enskilda barnets behov. Sandberg (2009) anser med detta att 

förskolor skulle kunna minska behovet av specialresurser om grundkvaliteten i barnomsorgen 

är bra. En bra grundkvalitet anser hon handlar om att utgå från alla barn och inte skapa en 

barnomsorg som huvudsakligen utgår från de mest gynnade barnen. Utgår man från de mest 

gynnade barnen skapas en situation där många barn hamnar utanför och då kommer de 

barnens behov inte att kunna tillgodoses.   

Björn Kadesjö (2008) bekräftar Serrebos tankegångar kring en bra förskola genom att betona 

att om pedagogernas arbete utgår från barnens förutsättningar är möjligheterna större att 

svårigheterna också lägger sig. Däremot kan en dåligt fungerande förskoleverksamhet istället 

bidra till att barnets svårigheter blir mer framträdande eller till och med förvärras. Med det 

menar han att det är många olika faktorer som bidrar till att förebygga eller framkalla problem 

hos barn med svårigheter. Det kan handla om hur dagen på förskolan ser ut och är upplagd 

samt hur sammansättningen av barngruppen ser ut.  

Kadesjö (2008) pekar på att dagsprogrammet vid en förskola är viktigt och avser att miljön på 

förskolan bör vara så väl strukturerad att barnet kan förstå och känna igen vad det är med om 

och också kunna förutse vad som skall hända. Praktiskt sett innebär det att barnet bör omges 

av fasta ramar, regelbundenhet och en återkommande rytm. Dessa yttre förhållanden menar 

han är en förutsättning för att barnet ska kunna bygga upp sin inre struktur, vilket är 

nödvändig för att barnet ska kunna förstå, planera och ta ansvar för sitt handlande. Den inre 

och yttre strukturen menar han inverkar på hur meningsfull leken och aktiviteter blir för det 

enskilda barnet, som har stor betydelse för vilka erfarenheter barnet tar med sig efter en dag 

på förskolan. Vidare för att barn skall få en meningsfull tillvaro på förskolan lyfter Bengt 

Persson (2001) begreppet inkludering, där han menar att det är mer än en fysisk närvaro som 

krävs för att barnet skall få möjlighet att uppleva meningsfullhet. För att uppleva 

meningsfullhet menar han att det krävs att barnen ges möjlighet till aktivt deltagande där alla 

barns bidrag skall ses som en resurs för gruppen.  

Den litteratur och tidigare forskning som presenterats kommer längre fram i arbetet att 

användas för analys och fördjupad förståelse av resultaten.  
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Metod 
Metodbeskrivningen omfattas av vår metodiska ansats, datainsamlingsmetoder och 

genomförandet av datainsamlingen. Slutligen beskrivs också våra etiska överväganden och 

studiens säkerhet och trovärdighet. 

Metodisk ansats  
Eftersom syftet var att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med integrering av 

barn som de upplever är i behov av särskilt stöd, blev vårt val av metod en kvalitativ metod. 

Vi tog inspiration utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, vilket innebär att försöka förstå ett 

visst fenomen utifrån berättarens eget perspektiv och hur den uppfattar verkligheten (Kvale, 

2009). Vi valde också kvalitativ metod för att den dels ger en bredare och djupare kunskap om 

området vi är intresserad av att undersöka samt att vår strävan var att få så uttömmande svar 

som möjligt på våra frågeställningar (Johannsson & Svedner 2010). Dessutom ville vi komma 

informanterna närmare och av den orsaken att Kvale (2009) anser att det är större sannolikhet 

att svaren speglar informanternas verklighet genom kvalitativa intervjuer som metod. 

Kvalitativa intervjuer  
Den kvalitativa intervjun som tidigare nämnts ger enligt Kvale (2009) tillträde till människors 

upplevelse av verkligheten. Intervjun bygger på teman som vi utformat och som svarar mot 

vårt syfte. Formen som skulle kunna kallas en halvstrukturerad intervju är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Vi gjorde bedömningen att det med fördel skulle 

bli lättare att få in följdfrågor för att få mer uttömmande svar och därmed möjlighet till större 

förståelse för hur de intervjuade tänker.  

Urval  
Våra tankar kring urvalet var att vi såg större möjligheter till fler perspektiv och en bredare 

förståelse om det område vi undersöker om vi valde att sprida ut intervjuerna på ett antal olika 

förskolor. Samtliga förskolor som vi tillfrågade visade ett stort intresse till att bli intervjuade.  

Dock så avböjde en förskola på grund av tidsbrist, vilket resulterade i att det blev fem 

förskolor med tio stycken kvinnliga informanter. Att det inte blev några manliga informanter 

var inget vi styrde över då förskolorna själva valde ut de pedagoger som ville bli intervjuade.  

För att skilja på alla informanter/pedagoger kommer vi att kalla dem för informant A, B, C 

och så vidare. Informanterna är som följer: 

 A som har arbetat som förskollärare i ca 39 år  

 

 B som inte har någon utbildning men vikarierat på förskola i ca 2 år 

 

 C som har arbetat som förskollärare i ca 22 år 

 

 D som har arbetat som förskollärare i ca 23 år 

 

 E som har arbetat som förskollärare i ca 3 år 

 

 F som har arbetat som förskollärare i ca 3 år 

 

 G som har arbetat som barnskötare i ca 6 år 
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 H som har arbetat som förskollärare i ca 8 år 

 

 I som har arbetat som förskollärare i ca 4 månader 

 

 J som har arbetat som förskollärare i ca 8 år 

Genomförande  
Studien genomfördes på så sätt att respondenterna först fick kännedom om vårt syfte med 

undersökningen via telefon eller direkt kontakt när en av oss författare har barn på en av de 

berörda förskolorna. Därefter skickade vi ett mejl till samtliga med syftet och information om 

att samtalet skulle spelas in och hur lång tid varje intervju skulle ta samt önskemål om att få 

sitta avskilt. Intervjufrågorna (bilaga 1) utformades för att ge svar på vårt faktiska syfte med 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes på förskolorna där pedagogerna valde ut en 

lämplig plats för att kunna sitta ostörda. 

Samtliga intervjuer förutom en genomfördes enskilt med anledning av att pedagogerna inte 

hade möjlighet att lämna barngruppen samtidigt. Intervjuerna tog mellan femton och tjugofem 

minuter att genomföra beroende på hur mycket informanterna hade att säga samt hur många 

följdfrågor som ställdes. 

Forskningsetiska krav  
När vi tog kontakt med informanterna fick de information om vad det hela handlade om och 

hur det skulle genomföras och valde därefter själva om de ville delta eller inte. Kvale (2009) 

skriver om informerat samtycke. ”Informerat samtycke betyder att man informerar 

undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen.” /…/ ”Informerat 

samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att 

dra sig ur när som helst” (s.87). Därefter garanterades informanterna anonymitet och att 

materialet endast kommer att användas i studiesyfte och sedan raderas efter examensarbetets 

slut. Johansson och Svedner (2010) skriver att ”Deltagarna skall vara säkra på att deras 

anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare 

sig förskola/skola, lärare eller elever/barn” (s. 22). 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vetenskapliga kvalitativa undersökningars trovärdighet grundar sig i första hand på 

begreppen validitet och generaliserbarhet. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är inte 

huvudsyftet att få fram sanningen, utan ambitionen och validiteten handlar mer om att få en 

fördjupad förståelse av ett visst fenomen, utifrån informanternas egna erfarenheter och hur 

pedagogerna uppfattar verkligheten. Kvale (2009) skriver att validitet bygger på ”giltighet, till 

sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande.” (s. 264) vilket handlar om hur tillförlitlig 

vår undersökning är, om vad vi undersöker stämmer överens med syftet och att vi faktiskt 

undersöker det som vi säger ska undersökas. Med generalisering i kvalitativa studier åsyftas 

huruvida de genomförda studierna lett fram till eventuell ny förståelse för det undersökta 

fenomenet. I kvantitativa studier däremot framhålls generaliserbarhet som förmågan att 

överföra de resultat som studien visar till en större grupp individer. Vår undersökning kan inte 

utan vidare generaliseras till andra, eftersom varje erfarenhet och uppfattning om verkligheten 

är unik. Kvale (2009) beskriver att ”En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det 

finns för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultaten.” (s. 280). Praktiskt 

ligger generaliseringsvärdet i att läsaren med vår hjälp kan få en förståelse för de intervjuades 
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olika förutsättningar och situationer och därmed dra egna slutsatser om vilken betydelse 

studien har för henne eller honom.  

Då vi valde att spela in intervjuerna och därefter transkriberade exakt vad informanterna 

svarat, samt tagit hänsyn till kroppsspråket i analysen av intervjuerna anser vi att vår 

undersökning är så sanningsenlig som den kan bli. Kvale (2009) menar att ”Forskarens 

trovärdighet och hantverksskicklighet får stor betydelse” (s. 266). Vilket han menar handlar 

om man använt sig av den metod som man avsett använda sig av i undersökningen alltså att 

man undersökt det som är kopplat till syftet med undersökningen.  
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Resultat 
Under rubriken resultat presenteras inledningsvis informanternas uppfattning om vilka barn 

som de anser kan vara i behov av särskilt stöd, därefter presenteras hur pedagogerna arbetar 

med integrering och vilka faktorer som de menar kan påverka integreringen av barn som är i 

behov av särskilt stöd.  

Vilka barn kan enligt pedagogerna vara i behov av särskilt stöd? 

För att besvara frågan om hur pedagoger arbetar med att integrera barn som kan vara i behov 

av särskilt stöd, anser vi det värdefullt att först ge en bild om vilka de barnen kan vara utifrån 

pedagogernas erfarenhet. En vanlig uppfattning som framkommit i de flesta svar gällande 

vilka barn som kan vara i behov av särskilt stöd är att det är en definitionsfråga, att det kan 

vara olika från fall till fall. Vi väljer att presentera en del av respondenternas uttalanden i form 

av citat för att det ska ge en klarare bild av pedagogernas uppfattning.    

”Det kan vara olika tycker jag … ja det kan ju vara alla egentligen om man ska tänka stort … alla 

behöver väl hjälp med nånting någon gång. Men nu tänker man kanske lätt på det vi jobbar med 

här … ja men som sagt i övrigt kan det ju vara i stort sett alla … det kan ju vara saker som har hänt 

i hemmet om man behöver extra stöd i hur man tar social kontakt alltså det kan ju vara en massa 

olika … ja … språk ja det kan vara allt möjligt.” (Informanter E) 

”Dels barn om man liksom har något handikapp, att man har ja alltså någon typ av rörelsehinder 

integrerade här, det är en typ av barn i särskilt stöd. Sen så är det barn som har Downs syndrom 

eller något annat liknande. Sen så är det också barn som har talsvårigheter, det kan vara barn med 

utländsk härkomst, det kan även vara svenska barn som har talsvårigheter. Sen så kan det vara 

barn som har svårt med koncentration, som har svårt med det här med empati, ja jag vet inte om 

jag tagit med allt som jag tänker på, men just nu känns det så. Ja men vi har ju även barn, kom jag 

ihåg, som har synnedsättningar och hörselnedsättningar, såna barn är ju också i behov av särskilt 

stöd.” (Informant A) 

Informant (A) nämner barnen med diagnos vilket enligt henne är barn som förskolan 

effektivare kan se över vilka åtgärder som krävs för. Vilket hon dessutom anser som enklare 

att hjälpa och stötta än de barn som hon beskriver som gråzonsbarn som tidigare nämnts i 

litteraturgenomgången. De barnen menar hon är svårare att upptäcka och tar längre tid till att 

sätta in åtgärder för, vilket gör att de barnen lätt kan hamna mellan stolarna. 

Sammanfattningsvis enligt pedagogerna gällande vilka barn som kan vara i behov av särskilt 

stöd är att det är svårdefinierat. Det kan i stort sett gälla alla barn till att det specifikt handlar 

om barn med diagnoser, exempelvis Downs Syndrom. Utöver detta handlar det om barn med 

talsvårigheter, syn- och hörselnedsättningar, motoriska svårigheter samt barn med 

socioemotionella svårigheter såsom koncentrationssvårigheter, avsaknad av empati och att 

förstå de sociala koderna.  

Viktiga faktorer för integrering av barn i behov av särskilt stöd 
Som framgår av vår historiebeskrivning i litteraturgenomgången så har det skett en stor 

förändring under olika tidsepoker beträffande integrering av barn i behov av särskilt stöd. Det 

har gått från att dessa barn har varit helt avskilda från allmänheten till att de integrerats in i 

förskolans verksamhet. Idag kan vi läsa i skollagen att skolan ska vara en skola för alla och att 

förskolan ska anpassas efter alla barns olika behov. På vilket sätt anpassar vi då verksamheten 

för att den ska fungera för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd och 

vad anser pedagogerna är viktigt att tänka på i planeringen kring arbetet med dessa barn. Här 
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tar vi upp olika aspekter som framkommit i intervjuerna och som anses viktiga för 

integreringen i verksamheten. 

Pedagogers tankar om vikten av ett gemensamt förhållningssätt 

Förhållningssättet är något som pedagogerna anser är viktigt att man alltid diskuterar. Detta 

med anledning av att arbetslaget ska kunna bemöta barnen på bästa sätt för att integrera dem i 

verksamheten. Det som framkommer i intervjuerna hos de flesta pedagoger är att det inte 

finns ett gemensamt förhållningssätt som är nedskrivet på något papper som en mall, utan 

istället är detta något som man mycket ofta diskuterar i personalgruppen. Informant (A) 

menar att förhållningssättet och bemötandet av vissa barn är en levande diskussion i 

arbetslaget och viktigt att alla följer det som är beslutat för att barnets vardag ska fungera så 

bra som möjligt.   

”Jaa, det är också jätteviktigt”/…/”Om inte alla i arbetslaget jobbar utifrån det man bestämt då blir 

ju barnen jätteotryggt och då blir det ju ännu svårare för de här barna, så att det är viktigt att man 

är konsekvent, är också jätteviktigt. Har man bestämt en sak ja då är det så.” (Informant A) 

Det framkom även av intervjuerna att personalmöten är ett bra tillfälle där pedagoger har 

möjlighet att tillsammans sitta ner i lugn och ro för att diskutera och synliggöra barnens 

särskilda behov, samt för att gemensamt komma fram till hur de ska bemöta barnen på bästa 

sätt. Detta var något som majoriteten ansåg som viktigt men där informant (H) tydligt pekade 

på att alla pedagoger är olika och har olika sätt att utrycka sig. Med det menade hon att det är 

oerhört viktigt att det skapas ett klimat där pedagoger känner trygghet i sitt arbetslag för att 

våga stöta och blöta de funderingar som finns kring hur bemötandet av olika barn har varit, 

vad som har fungerat bra eller mindre bra samt hur de ska gå vidare för att hitta ett 

gemensamt förhållningssätt som fungerar. 

”Vi har ju ett barn i våran grupp just nu som behöver särskilt stöd och där så satte vi oss ned och 

gick igenom, då hade vi fått träffa det här barnet ett tag, och gick igenom vad vi tyckte vad vi hade 

sett och vad vi tyckte var viktigast att tänka på i bemötandet med det här barnet. Och den personal 

som har störst ansvar för det här barnet har ju också träffat en specialpedagog och där i samtal 

också fått stöd och hjälp i hur vi ska bemöta det här barnet.” (Informant D) 

De flesta av pedagogerna ansåg att det var viktigt att personalen i arbetslaget inte ska vara 

rädda för att ta hjälp av specialpedagoger eller andra professioner om man känner att man 

behöver extra stöd i hur man på bästa sätt ska bemöta barnen. Det var även några som talade 

om observationer av barnen som viktiga där informant (A) säger att det är viktigt att observera 

barnen för att få ett tydligare underlag då man gemensamt ska komma fram till ett 

förhållningssätt i arbetet kring ett visst barn. Hon lyfter även värdegrundsplanen som alla på 

förskolan gemensamt har arbetat fram och som ska fungera som ett underlag för bemötandet 

av barnen, men där hon även pekar på att värdegrundsplanen är för hela förskolan och 

bemötandet av alla barn. När det kommer till enskilda barn i barngruppen och deras enskilda 

behov måste ett gemensamt förhållningssätt diskuteras fram för att bemötandet av barnet ska 

bli så bra som möjligt.  

Sammanfattningsvis anser de flesta pedagogerna att det är viktigt med ett gemensamt 

förhållningssätt, men det kan skilja sig och se lite olika ut på hur och när det skall diskuteras. 

Flertalet av pedagogerna menar att det är något som sker dagligen och bör vara en levande 

diskussion för att arbetet ska fungera och för att verksamheten ska gå framåt. Några anser att 

detta bör diskuteras under personalmöten för att det ska undvikas att stå och prata över 

barnens huvuden eller på rasterna. Värdegrundsplanen för hela förskolan framkommer som ett 

stöd för diskussioner kring bemötande av alla barn, men som även kan ses som ett underlag 
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för pedagogerna i det pedagogiska arbetet för att finna strategier kring enskilda barn. Ett 

gemensamt förhållningssätt är något som alla pedagoger tycker är det viktigaste för att kunna 

skapa rutiner i arbetet som skapar ett fungerande klimat för barn och pedagoger. 

Pedagogers tankar om vikten av en tydlig struktur 

En annan sak som framkommer i intervjuerna är betydelsen av en tydlig struktur för att det 

ska fungera för de barn som varaktigt eller tillfälligt är i behov av särskilt stöd. 

Informant (J) nämner till exempel att det är viktigt att pedagoger hittar strategier för att 

underlätta för de barn som har det jobbigt i olika situationer. Hon ger förslag på att det 

exempelvis kan handla om ett barn som har det jobbigt i hallen om alla ska klä på sig 

samtidigt, och då kan det bli nödvändigt att ta ut några barn åt gången för att det ska fungera 

smärtfritt. Att gemensamt i arbetslaget skapa en struktur som alla följer menar pedagogerna är 

viktigt för att det ska fungera för alla barn men särskilt viktigt för de barn som är i behov av 

särskilt stöd.   

”Ja det handlar om att ändra våran struktur för att alla barn ska passa in”/…/ ”Det är ju vårat 

uppdrag att se till att alla barn kan vara i barngruppen vilket gör att vi ska se till att ändra om våran 

struktur för den kan ju ändras den är ju inte statisk så det är det som jag tror att vi satsar mest på.” 

(Informant J)  

Många av pedagogerna talar både om en tydlig struktur med fasta rutiner som viktigt, men 

lyfter även vikten av att anpassa och ändra den utifrån barngruppen och enskilda barn. 

Informant (F) menar att det är viktigt att vara nära barnet hela tiden, att finnas till hands då 

barnet behöver stöd och hjälp i olika situationer. Det kan handla om att vara nära barnet för att 

förhindra konflikter eller för att hjälpa till med språket genom att förklara och sätta ord på 

olika saker. Med tydlig struktur lyfter även informant (E) vikten av en tydlig miljö. En tydlig 

miljö menar hon ska vara strukturerad med olika stationer där barnen gör olika saker eller 

aktiviteter.  

”Att man kan göra vissa aktiviteter speciellt, anpassa samlingar, ser vad som underlättar för det här 

barnet för att det ska fungera bättre”/…/” Och som sagt med dom här dagliga rutinerna, var blir det 

problem, analysera var är det som det blir jobbigt. Det är ju det som vi måste kunna se för att 

hjälpa dom barnen. Och framförallt att det här med att anpassa verksamheten för att den ska 

fungera.” (Informant D) 

Några av pedagogerna tog även upp vikten av att ibland plocka ut ett barn från till exempel en 

samling om det blir för jobbigt för barnet, och att då istället låta det barnet ha en egen 

samling. De menar att man inte ska vara rädd för att plocka ut ett barn och att det inte handlar 

om att man straffar barnet utan istället underlättar för barnet i en jobbig situation. De menar 

att strukturen och rutinerna ska anpassas för att det ska fungera för alla barn. 

Sammanfattningsvis lyfter pedagogerna ett antal faktorer som de ser som viktiga i arbetet med 

integrering av barn i behov av särskilt stöd. Ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig 

struktur är avgörande för att anpassa miljön efter alla barn. För det krävs det enligt 

pedagogerna att vara närvarande med barnen för att kunna besluta om vad som behöver 

förändras och vilket stöd det enskilda barnet kräver.  

Pedagogers tankar om den sociala och fysiska miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd 

För att integrera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten är det av stor betydelse hur 

pedagogerna tar tillvara på och kan se den sociala och fysiska miljöns betydelse för barns 

utveckling. Några av pedagogerna menade att det var viktigt att anpassa verksamheten efter 
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barn i behov av särskilt stöd genom att göra förändringar i miljön. Det framkom att hur man 

förändrar i miljön kan se olika ut beroende på vilket behov barnet eller barnen har. 

Majoriteten av pedagogerna talar om miljön som ett ständigt föränderligt arbete som måste 

utgå från barngruppens behov. 

”Att man gör i ordning beroende på vilket behov det här barnet har eller barnen … ja man får som 

tänka till och det är ju inget som är skrivet i sten att så här ska det vara utan det är som ett 

föränderligt arbete hela tiden.” (Informant C) 

Det framgick även genom intervjuerna att miljön har en stor betydelse för att det ska fungera 

för alla barn. Pedagogerna menade att det är mycket de kan göra med miljön för att underlätta 

för barn i behov av särskilt stöd. Bland annat sa informant (H) att de ibland kanske var 

tvungna att plocka bort något för att det lockade till fel saker, och att man då som pedagog blir 

tvungen att erbjuda något annat istället för den sak som försvann. Hon belyste även att det är 

viktigt att lyfta de barn som har svårigheter genom att erbjuda material som de barnen är 

duktiga på att använda och därmed ges möjlighet till att glänsa lite grann. Detta för att skapa 

situationer där de barnen kan finna ro och sitta och koncentrera sig under en längre stund. 

Informant (I) menade att det är viktigt att vi erbjuder barnen en miljö som utmanar och 

stimulerar dem på ett bra sätt. 

”Vi har ju olika miljöer framplockade, olika rum och sen ser man ju funkar barnen där inne, och 

vad är det som inte funkar och ändrar om, möblerar om, kanske tar in andra leksaker, eller flyttar 

på några leksaker, eller kanske stänger några rum för dom ska gå till ett annat rum om de fastnar i 

ett rum.” (Informant I) 

”Man kanske måste tänka på att ja men här måste vi göra det tydligare, vi kanske använder oss av 

bilder över hur dagen ser ut. Eller här är det mycket stimuli ja men då renskrapar vi från väggarna, 

att man får göra sådana mindre ändringar som ändå gett så otroligt stor effekt från att ha varit 

jätteoroligt till att bli lugnt.” (Informant J)  

Andra saker som framkom av intervjuerna är exempelvis vikten av att dela på barngruppen 

för att underlätta för barn som har det jobbigt med att vara i stor grupp. På det sättet att vissa 

barn som kanske har det jobbigt att vara inomhus med alla andra barn, kan ges möjlighet till 

att gå ut istället för att få springa av sig.  

Sammanfattningsvis har det kommit fram många olika aspekter av hur pedagoger kan planera 

i miljön för att anpassa den efter barnen, allt från att dela på barngruppen till att utnyttja flera 

rum samtidigt. Ytterligare åtgärder kunde vara att plocka bort saker som inte används på ett 

bra sätt eller att förändra i miljön för att vissa barn inte klarar av att vistas i den aktuella 

miljön av olika anledningar. Pedagogerna lyfter även hur viktigt det är att miljön är tydlig och 

anpassad efter barngruppens behov vilket exempelvis också kan innebära att det bör finnas 

utrymmen där barnen kan få vara för sig själva om det behovet finns. Anpassningen av miljön 

anses av pedagogerna ha stor betydelse för integreringen av barn i behov av särskilt stöd och 

något som ständigt behöver anpassas efter barngruppen. 

Hinder och möjligheter vid integrering   

Pedagogerna lyfter ett antal hinder och möjligheter som påverkar integreringen av barn som är 

i behov av särskilt stöd. Majoriteten av pedagogerna nämner barngruppen storlek som ett 

hinder. Informant (A) betonar risken med för stora barngrupper, att det faktiskt kan få stor 

betydelse för hur barnet uppfattas. Hon syftade på att de svårigheter barnet har kanske inte 

märks av på samma sätt som i en liten grupp, där hon menade att en mindre barngrupp ger 
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pedagoger större möjligheter till att hinna se varje enskilt barn. Informant (B) menade även att 

stora barngrupper bidrar till hög ljudvolym och oroligheter i barngruppen. 

”Barngruppen storlek kan ju faktiskt, det kanske är ett hinder. Ja men alltså barngruppens storlek 

det kan påverka hur det här barnet blir uppfattat, för i en mindre grupp så kanske det här barnet, att 

man inte skulle ha märkt av det lika mycket som man gör i en mindre grupp.” (Informant A) 

Ytterligare faktorer som pedagogerna lyfter som kan påverka integreringen av barn som är i 

behov av särskilt stöd är personalfrågan och ekonomin.  

”Det är ju ekonomin, det är ju den stora frågan och extra personal. Och det är ju, jag tycker att de 

är A och O för att hjälpa dom här barnen eller för att hjälpa gruppen, förbättra verksamheten, 

självklart beroende på hur långt det har gått.” /…/ ”även periodvis blir det ju mycket sjukdom och 

det, det är inte bra när det blir mycket ruljans på personal.” /…/ ”sätta in alla vikarier exakt i vad 

som är.” (Informant D) 

 

Tillgången till vikarier anses av flertalet pedagoger som ett hinder. De menade att det ofta är 

svårt att få tag på en vikarie vilket resulterar i att de tvingas gå en personal kort. Informant (C) 

anser att detta blir ett hinder då de barn som är i behov av särskilt stöd kräver att prioriteras 

för att få det stöd som de behöver, vilket resulterar i att drabba de övriga barnen genom att de 

måste klara sig mer själva.  

Tillgång till att få resurs för ett barn anses av majoriteten pedagoger som ett hinder på grund 

av att det krävs långa utredningar för att få resurs för ett barn. Andra hinder som övervägande 

delen av pedagogerna belyser och som anses vara av betydelse för integreringen av barn som 

är i behov av särskilt stöd är brist på planeringstid. Detta menar pedagogerna hindrar dem till 

att planera och strukturera upp verksamheten för att den ska fungera för dessa barn. 

Ytterligare hinder som informant (F) nämnde är oförståelse hos andra föräldrar, vilket hon 

menar handlar om att de övriga föräldrarna inte alltid förstår att vissa barn behöver mer stöd 

än andra i olika situationer utan istället ser dem som ett ”jobbigt” barn. Informant (D) lyfter 

även en bra föräldrakontakt som en möjlighet där pedagoger och föräldrar tillsammans kan 

skapa en vardag som fungerar bra både i förskolan och i hemmet. 

Vilken specialpedagog förskolan har tillgång till får också stor betydelse enligt informant (J) 

som motiverar det med att det handlar om hur skicklig och disponibel specialpedagogen är, 

dessutom hur han/hon kommer med tips och råd som kommer till nytta för det enskilda 

barnet.  

”Det kan vara möjligheter och hinder beroende på vilka specialpedagoger som man har, för det 

handlar ju om hur duktiga dom är och hur mycket dom kan hjälpa till och ge tips och idéer för vi 

sitter ju inte på den kunskapen så vi behöver ju faktiskt i vissa fall få hjälp och stöd av dem.” 

(Informant J)  

   

Vidare nämns även rektorn som en stor tillgång och möjlighet kring arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Om pedagogerna upplever att situationen kring ett barn är något de själva inte 

kan hantera utan behöver extra hjälp med, kan de vända sig till rektorn för att få extra 

resurser. En annan möjlighet som lyfts av informant (E) är medvetenheten. 

 
”Jag tänker ju även på vilka möjligheter som ändå har kommit fram på grund av det här barnet, det 

är ju väldigt mycket som kommer fram och som man blir medveten om som hjälper hela 

barngruppen sådär är det ju, ja man blir otroligt medveten om saker som kanske bara skulle ha 

flutit omkring annars.” (Informant E) 
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Sammanfattningsvis så visar informanternas svar att hindren till stor del handlar om för stora 

barngrupper. Även andra omständigheter som ekonomi, brist på vikarier, svårigheter att 

avsätta personal med ordinarie bemanning och även tid till att sätta in vikarier i 

verksamhetens rutiner som påverkar barnens möjligheter till att bemötas utifrån det behov 

som är av vikt. Ytterligare hinder som är av betydelse för integreringen av barn som är i 

behov av särskilt stöd kan vara brist på planeringstid. Dessutom framkommer bristande 

förståelse hos andra föräldrar samt föräldrakontakt vilket framstår både som möjlighet och 

hinder. Vilken specialpedagog förskolan har tillgång till får också stor betydelse enligt en av 

pedagogerna som motiverar det med att det handlar om hur skicklig och disponibel 

specialpedagogen är, dessutom hur han/hon kommer med tips och råd som kommer till nytta 

för det enskilda barnet. Det som pedagogerna dessutom lyfter fram som möjligheter i 

samband med integreringsarbetet är stöd från andra viktiga aktörer som tillgången till rektor 

och specialpedagog och barnhälsovård. Slutligen betonas också vikten av att pedagogerna blir 

mer medvetna om det som kan skapa problem i verksamheten för att därmed genom planering 

och struktur kunna förebygga dessa problem något som dessutom skulle bidra till en mer 

välstrukturerad verksamhet för alla barn. 
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Analys 
Integrering inom förskolan gällande barn som är i behov av särskilt stöd handlar mycket om 

vilket förhållningssätt och bemötande pedagogerna har till barnen. Vi har i denna uppsats 

visat på pedagogernas uppfattningar om integrering, olika arbetssätt och miljöns betydelse 

som ligger till grund för hur pedagoger kan arbeta på bästa möjliga sätt för att verksamheten 

skall kunna anpassas efter alla barn. Vi kommer under denna rubrik att relatera vårt resultat 

utifrån informanternas svar och vad litteraturen och tidigare forskning säger. Därefter 

diskuteras resultatet och egna slutsatser samt vårt metodval.   

Vilka barn kan enligt pedagoger vara i behov av särskilt stöd? 
Det råder jämförelsevis ganska lika uppfattningar bland pedagoger och litteraturen om vilka 

barn som kan vara i behov av särskilt stöd, men där det även framkommer att det kan vara en 

definitionsfråga. På så sätt att de flesta av pedagogerna anser att det kan handla om barn med 

diagnoser till att det kan gälla alla barn, men där några av pedagogerna endast nämner barnen 

med diagnoser. Sandberg (2009) styrker detta då hon menar att barn i behov av särskilt stöd är 

svårdefinierat för att det innefattar så många barn med olika svårigheter. Däremot anser 

Lillvist (2009) till skillnad från Sandberg((2009) att det är svårdefinierat för att det i Sverige 

saknas en vederbörig samsyn om hur man ska fastställa vilka barn som kan vara i behov av 

särskilt stöd. 

Det som däremot framgår tydligt i resultatet är att det oftast i förskolan handlar om 

gråzonsbarn vilka informant (A) menar är svåra att upptäcka. Sandberg (2009) beskriver 

gråzonsbarnen som barn utan tydliga diagnoser, eller som Johannessen (1997) menar handlar 

om barn i socioemotionella svårigheter och som ofta kännetecknas som motoriskt oroliga, 

svårt med samspelet med andra barn och som lätt hamnar i konflikter. Andra orsaker som gör 

att barnen kan vara i behov av särskilt stöd enligt pedagogerna är barn med språk- och 

talsvårigheter samt barn med synnedsättningar och hörselnedsättning som informant (A) 

nämner.  Barn med synnedsättning och hörselnedsättning benämner Skolverket (2005) som 

barn med fysiska funktionshinder och som enligt Hellström (2003) och informanterna är barn 

i behov av särskilt stöd. De barn som däremot inte framkommit i resultatet som barn i behov 

av särskilt stöd är de passiva och tillbakadragna barnen (Johannessen, 1997), samt barn som 

far illa eller lever i socialt utsatta familjer, invandrar – och flyktingbarn (Hellström, 2003). 

Faktorer som enligt pedagoger är viktiga för integrering av barn i behov av 

särskilt stöd 

Pedagogens förhållningssätt   

Samtliga pedagoger belyser ett gemensamt förhållningssätt som något som bör diskuteras 

dagligen och ska vara en central del för att arbetet ska fungera och gå i riktning mot uppsatta 

mål gällande barn i behov av särskilt stöd. Vidare framkom det att förhållningssättet är 

betydelsefullt och väsentligt framför allt för att skapa ett fungerande klimat både för barn och 

pedagoger. Sandberg (2009) lyfter i linje med detta att beroende på vilket stöd det enskilda 

barnet får handlar bland annat om pedagogerna intar ett barnperspektiv, att ta utgångspunkt 

utifrån barnets förutsättningar eller intar ett organisationsperspektiv vilket innebär vad 

förskolan erbjuder utifrån den pedagogiska miljön. Pedagogerna måste även som Sandberg 

(2009) menar förstå innebörden av sin yrkesroll som innebär att ha förmåga att kommunicera 

och samverka och dessutom ha självinsikt. Detta är något som pedagogerna anser att de gör 

då de under personalmöten diskuterar och synliggör barnens särskilda behov samt har 
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möjlighet att i lugn och ro komma fram till ett gemensamt förhållningssätt för att bemöta 

barnet på bästa sätt. 

En aspekt som framkom i intervjuerna av att arbeta för ett bra klimat som Sandberg (2009) 

menar handlar om att skapa en god laganda innebär att skapa trygghet i arbetslaget av den 

orsaken att pedagoger kan ha olika synsätt och är olika som individer, samt har olika 

förutsättningar till att uttrycka sig. Där både informant (H) och Sandberg anser får stor 

betydelse för personalen i att våga lyfta olika saker utan att vara rädd för att bli personligt 

angripna eller för att bryta mot gamla arbetsmönster. För detta krävs det enligt Drugli (2003) 

en förmåga och vilja att höja sin medvetenhet gällande sina egna uppfattningar, sitt eget 

förhållningssätt och beteende och skilja mellan egna känslor och fakta. 

Hellström (2003) lyfter även vikten av god kommunikation men förutom detta, 

samarbetsförmåga och kunskap om barns utveckling samt kunskaper om avvikelser från det 

normala mönstret som viktiga egenskaper hos den enskilda pedagogen och arbetslaget för att 

se barnets utvecklingspotential. Detta styrker Sandberg (2009) då hon menar att handledning 

och kontinuerlig kompetensutveckling krävs för att säkra kvalitén på förskolan. Här ansåg de 

flesta av pedagogerna att det var viktigt att inte vara rädda för att ta hjälp av andra 

professioner om de ansåg att de behövde extra stöd för att på bästa sätt skapa ett gemensamt 

förhållningssätt i bemötandet av barnen. Men där informant (J) menade att det inte var säkert 

att pedagogerna fick den hjälp de behövde beroende på kompetensen och förhållningssätt hos 

specialpedagogen.  

Ett annat sätt som framgick av intervjuerna och som i hög grad handlar om samma saker som 

Hellström (2003) betonar är att utgå från värdegrundsplanen och att göra observationer. Dessa 

kan sedan ses som verktyg och användas som underlag för att finna gemensamma strategier 

och gemensamt förhållningssätt i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd.   

Struktur är viktigt enligt pedagoger 

Samtliga pedagoger anser att en gemensam och tydlig struktur är viktig för att det ska fungera 

för barn i behov av särskilt stöd. De menar att det handlar om att hitta fungerande rutiner som 

underlättar för att vardagssituationerna inte ska bli för påfrestande. Kadesjö (2008) säger i 

likhet med pedagogerna att miljön på förskolan ska vara så pass strukturerad att barnet förstår, 

känner igen och kan förutse vad som skall hända. Med det åsyftar han att det handlar om 

regelbundenhet och fasta ramar. Även detta är alltså i linje med pedagogernas uppfattningar 

samtidigt som några av informanterna även tar upp vikten av att inte vara rädd för att ändra 

rutinerna och anpassa en aktivitet för att ett enskilt barn har ett behov av det. Vilket enligt 

några pedagoger kan handla om att lyfta ut ett barn från en aktivitet om det har ett behov av 

att komma ifrån.  

Vidare nämner pedagogerna att det krävs förmåga att kunna analysera var svårigheterna finns 

för de barn som är i behov av särskilt stöd för att därefter möjliggöra förändringar i rutiner 

och strukturen. Vilket Serrebo (2003) menar är ett krav för att skapa en grundkvalité i 

förskolan där barnen får möjlighet till delaktighet i barngruppen. Här krävs det enligt Björck-

Åkesson (2009) att analysen görs både på den fysiska miljön och i den sociala miljön. Den 

fysiska miljön handlar om att strukturera om i lokalerna och materialet så att det främjar 

lärande för alla barn. Den sociala miljön handlar om samspelet mellan barn och vuxna, hur 

pedagogerna planerar upplägget av verksamheten och dess aktiviteter, men även hur 

tidsplaneringen sker under dagen.  
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Pedagogerna anser att barnens trygghet ökar genom en tydlig strukturerad miljö där barnen får 

vetskap om vart de ska vara för att göra olika saker. Att de yttre förhållandena med fasta 

ramar, regelbundenhet och en återkommande rytm är begripliga och stabila i barnens vardag 

anser Kadesjö (2008) vara viktigt. Detta för att barnet ska ges möjlighet att även bygga upp 

sin inre struktur vilket handlar om att kunna förstå och ta ansvar för sitt handlande och på så 

sätt bli tryggare i sig själv. En tydlig struktur och ett gemensamt förhållningssätt menar 

pedagogerna är viktigt för att barn i behov av särskilt stöd ska få en fungerande vardag.  

Miljön är viktig för barn i behov av särskilt stöd 

Majoriteten av pedagogerna talade om utvecklingen av miljön som ett ständigt pågående 

arbete. De menade att miljön ska anpassas efter de barn som är i behov av särskilt stöd för att 

vardagen ska fungera bra för dem. Bjervås (2003) betonar vikten av att förskolan ska vara en 

arena som stöttar och utvecklar barns kompetenser och då är det angeläget att pedagogerna 

ständigt observerar miljöns styrkor och svagheter parallellt med att barngruppen förändras. 

Detta säger hon är viktigt för att kunna anpassa den efter barnens behov. Pedagogerna menade 

i linje med detta att det är mycket som de kan göra i miljön för att underlätta för barnen, men 

att det beror på barnets behov hur dessa förändringar blir. Att arbeta för förändringar i den 

fysiska miljön menar pedagogerna handlar om att byta ut leksaker eller att göra det tydligare 

och anpassa de olika rummen för att stimulera det behov som finns. Bruce (2009) säger att 

man kan stimulera barnens olika behov genom att möblera rum som både stimulerar fysiska 

aktiva lekar och rum som stimulerar lugnare lekar där barnen ges förutsättningar till att stanna 

upp, tänka, samtala och lyssna. Informant (J) nyanserar att det även kan handla om att 

avlägsna saker från väggarna som ger för mycket stimuli och som gör att barnet blir oroligt.  

Några pedagoger anser även att det är viktigt att dela på barngruppen för att underlätta för de 

barn som har det jobbigt med att vara i stora grupper. Björk-Åkesson (2009) menar att man 

för att förekomma detta kan placera barnen strategiskt vid till exempel samlingar eller vid 

lunchbordet. Vissa barn kan ha behov av ett avstånd till de andra barnen eller en vuxen 

bredvid sig för att inte bli påverkad av vad de andra barnen gör. Hon belyser här vikten av den 

sociala miljön som handlar om samspelet mellan barnet och de andra barnen samt mellan 

barnet och de vuxna och hur de blir bemötta.  

Informant (I) anser att det är viktigt att vi lyfter de barn som har svårigheter genom att erbjuda 

dem en miljö som utmanar och stimulerar dem på ett bra sätt. För de barn som har större 

rörelsebehov och svårt för att anpassa sig efter inomhusmiljön och stora barngrupper lyfter 

pedagogerna utemiljön. Där Brodin (2009) menar att utemiljön ger barnen större möjlighet till 

lek då den innebär större frihet och mindre begränsningar.  Han menar att större ytor att röra 

sig på ger färre restriktioner för vad man får göra och inte göra. Pedagogerna anser att om vi 

är lyhörda för barnens behov och förstår miljöns styrkor och hinder så kan vi underlätta för 

barnens utveckling och lärande. Björck-Åkesson (2009) menar att det handlar om att både 

observera den sociala och den fysiska miljön för att få en förståelse över barnets problem och 

för att ha möjlighet att sätta in åtgärder och anpassa miljön utifrån det enskilda barnets behov. 

Pedagogers syn på hinder och möjligheter gällande integreringen 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna tog upp barngruppens storlek som ett hinder. Stora 

barngrupper är något som Johannessen (1997) menar kan särskilt generera problem för barn i 

socioemotionella svårigheter då de ofta är motoriskt oroliga och lättpåverkade där följden kan 

bli att de får svårt att koncentrera sig. Hon belyser även de blyga och de tysta barnen där 

konsekvenserna med för stora barngrupper är att de kan bli osynliga. Informant (A) menar 

dessutom att stora barngrupper också kan få betydelse för hur barnet uppfattas av pedagoger. 
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Vilket handlar om att mindre barngrupper ger pedagogerna större möjligheter till att hinna se 

varje enskilt barn. 

Informant (A) nämner vidare att personalen inte alltid räcker till för att stötta och se de barn 

som har svårigheter då sammansättningen av barngrupperna är så stora som de är idag. Detta 

styrker Kadesjö (2008) då han menar att sammansättningen av barngruppen är en faktor som 

endera kan förebygga eller framkalla problem hos barn i svårigheter. Ibland är det inte bara 

barngruppens storlek som kan framkalla problemet utan även hur lokalerna ser ut. Björck-

Åkesson (2009) anser att pedagogerna kan forma den fysiska miljön efter barnens behov om 

de bara analyserar hindren och möjligheterna i den.  

Ett annat hinder som pedagogerna lyfter är ekonomin och möjligheten till resurs för de barn 

som är i behov av extra stöd. De menar att det kan vara svårt som personal att räcka till då 

vissa barn har ett behov av en pedagog som ständigt finns i deras närhet, vilket även Björck-

Åkesson (2009) anser är viktigt för att vissa barn inte ska tappa koncentrationen då de lätt kan 

bli påverkade av vad de andra barnen gör. Skulle möjligheterna finnas till att få extra personal 

för de barn som har behovet menar pedagogerna att det skulle vara enklare och erbjuda bättre 

utsikter för barnen. Serrebo (2003) anser däremot att extra resurser inte är det viktigaste för att 

skapa förutsättningar för barnet, utan menar att det handlar om pedagogens förhållningssätt 

och om förutsättningar ges till barnet för att få möjlighet att utvecklas. 

Att inte få ut sin planeringstid anses av pedagogerna som ett ytterligare hinder då denna tid är 

viktig för att ha möjlighet till att reflektera och planera för att verksamheten kring barnen ska 

bli så bra som möjligt. Planeringstiden är enligt Serrebo (2003) betydelsefullt för att diskutera 

och gemensamt komma fram till beslut om målsättningar i arbetet med enskilda barn.  

En möjlighet som flertalet pedagoger lyfte var tillgången till specialpedagoger för att få hjälp 

och stöd i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Men däremot ansåg informant (J) att det 

också kunde bli ett hinder där anledningen kunde handla om samarbetssvårigheter dem 

emellan, vilket pedagogen avsåg handlade om olika synsätt gällande kännedom om barnet och 

vad som kommer till nytta för barnet och tvärtemot. Med motiveringen att det beror mycket 

på specialpedagogens skicklighet och hur disponibel de är i verksamheten. Sandberg (2009) 

lyfter ett perspektiv där hon menar att förskolorna skulle kunna minska behovet av 

specialresurser om grundkvaliteten i barnomsorgen är bra. Detta styrker även Serrebo (2003) 

då hon menar att pedagogernas förhållningssätt är viktigare än extra resurser, tekniska 

hjälpmedel, åtgärdsprogram och välvilja för det enskilda barnets möjlighet till utveckling och 

lärande. 

Det framkommer fler hinder än möjligheter i intervjuerna. För att kunna skapa en förskola för 

alla barn handlar det enligt Sandberg (2009) om att pedagogerna måste inta ett 

möjlighetsinriktat förhållningssätt. Vilket hon menar handlar om att bli medveten om sin 

yrkesroll och se möjligheterna som personalgruppen har till att förändra i strukturen och bryta 

gamla arbetsmönster. Detta för att kunna skapa en fungerande vardag där barn i behov av 

särskilt stöd utvecklas och får det stöd de behöver.    
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Diskussion  
Det vilar ett stort ansvar på pedagoger i förskolans verksamhet gällande att skapa en förskola 

för barn i behov av särskilt stöd. I uppsatsen har det påvisats många olika faktorer som är 

väsentliga för integreringen vilka är pedagogers förhållningssätt, arbetssätt, struktur och den 

sociala och fysiska miljöns betydelse samt att vi stött på olika hinder och möjligheter som kan 

påverka för det enskilda barnet. Vi kommer här att diskutera resultaten och framföra våra 

egna tankar och slutsatser kring det resultat vi fått fram.   

Egna slutsatser 
Det råder som tidigare nämnts i analysen en stor samstämmighet mellan författarna och 

resultatet. Därmed vill vi göra läsare av denna studie medveten om att det sagda ordet är ofta 

enklare än i yrkesutövningen. Vilket vi avser handlar om att det är lätt att uttrycka hur saker 

borde vara än att implementera ett arbetssätt som stödjer barn i behov av särskilt stöd i 

realiteten. Våra tankar har också kretsat kring hur vi skulle kunnat få ett annat resultat, 

exempelvis om vi eventuellt använt oss utav begreppet inkluderande i stället för integrering 

alternativt båda begreppen med anledning att de ligger väldigt nära varandra. Dock beslutade 

vi att eftersom vårt syfte handlar om att få en fördjupad förståelse över hur pedagoger arbetar 

med integrering, vilket alla barn är i förskolan, där vår strävan var att synliggöra hur 

pedagoger arbetar med integrering och vilka faktorer som kan påverka integreringen. Visade 

det sig i studien att det beror på om pedagogerna har eller inte har ett inkluderande 

förhållningssätt och arbetssätt. 

Det vi har kommit fram till i vår studie är att vilka möjligheter och förutsättningar det 

enskilda barnet får beror dels på vilket synsätt pedagoger har gällande vilka barn som de 

definierar som barn i behov av särskilt stöd. Vi kan också se utifrån informanternas svar att 

det dels beror mycket på arbetslivserfarenhet och även hur värdefullt det är med utbildning. 

Däremot behöver inte det generellt betyda att de pedagogerna med högre kompetens har mer 

framgång i ett stödjande arbete för barn i behov av särskilt stöd, för man är aldrig starkare än 

den svagaste länken. Vilket vi menar handlar om att alla i arbetslaget måste sträva åt samma 

håll. En stor förtjänst gällande utbildning är kompetensen av en bredare syn inom området 

barn i behov av särskilt stöd, där vi vill lyfta kursen Att möta barn i socioemotionella 

svårigheter som borde vara en obligatorisk kurs inom lärarprogrammet. Den kursen ger insikt 

om vilka barn som kan vara i behov av särskilt stöd vilket kan handla om barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver stöd i sin utveckling. Vidare att kursen bidrar till större förståelse hos 

blivande förskollärare för det viktiga uppdrag vi har att uppfatta och utgå från varje enskilt 

barns individuella behov. 

Dagsaktuellt är att stora barngrupper och bristande resurser är en del av verkligheten och som 

pedagogerna anser kan vara ett hinder eftersom de upplever att de inte räcker till för alla barn. 

Som vi ser det handlar det mycket om pedagogers eget förhållningssätt och bemötande, vilket 

beror på om pedagogerna besitter en förmåga att reflektera över sin egen roll och sitt 

ledarskap. Har pedagogerna ett inkluderande förhållningssätt som försöker ta hänsyn till alla 

barns behov ser vi förtjänster för barnet, barngruppen, arbetslaget och den enskilda 

pedagogen. Ett negativt eller omedvetet förhållningssätt kan medföra att pedagogerna skapar 

hinder i stället för att se möjligheterna, vilket kan bidra till att barnen inte får tillträde till 

gemensamhet med de övriga barnen, undervisningen och som en pedagog nämnde kan 

påverka hur barnet uppfattas. En annorlunda åtgärd som fick oss att reflektera över 

inkludering, var en lösning kring barn som hade svårigheter i att delta i samling som kunde bli 

erbjuden en egen samling. Motiveringen var att pedagoger inte ska vara rädd för att plocka ut 



 

25 
 

ett barn för det handlar inte om att straffa barnet utan underlätta för barnet i en jobbig 

situation. Vi ser en problematik kring detta med förklaringen att om barnet plockas ut från 

samlingar kan det dels bli ett misslyckande för det enskilda barnet och de övriga barnen kan 

få en negativ uppfattning om barnet. Vi förstår tanken i att det underlättar just i tillfället, men 

är det ett inkluderande arbetssätt, eller handlar det mer om att det underlättar för 

pedagogerna? Har arbetslaget en barnsyn och ett inkluderande förhållningssätt där man ser 

möjligheterna, skapas förutsättningar för att bedriva en verksamhet som utgår från varje barns 

enskilda behov där alla integreras i verksamheten på bästa sätt.  

Det som framkom i resultatet är vikten av ett gemensamt yrkesspråk. Pedagogerna ansåg inte 

bara att ett gemensamt förhållningssätt var viktigt utan också att förhållningssättet var något 

som kontinuerligt bör diskuteras i arbetslaget eftersom vi alla är olika. Vi menar att 

konsekvenserna av den enskildas förhållningssätt faktiskt kan spegla av sig på olika sätt i 

yrkesrollen, bl.a. på det sättet att vi människor har olika sätt att uttrycka oss på och kan ha 

olika synsätt. Det krävs därför insikt i vår yrkesroll, på det sättet att vi aldrig kan bortse från 

våra egna känslor, uppfattningar och kunskaper vi har som pedagoger kring enskilda barn, 

eftersom dessa faktorer kan vara avgörande i bemötandet och även upphovet till hur vi vidare 

tar ställning till vilka möjligheter vi ger barnen.  

Det är mycket som vi pedagoger kan göra i miljön för att på bästa sätt skapa en förskola som 

fungerar för alla barns behov där vi bör utgå ifrån att det inte är barnen som ska anpassas efter 

verksamheten utan det är verksamheten som ska anpassas efter barnen. För att erbjuda barn en 

verksamhet som är tydlig, där barnen kan känna igen och förutse vad som skall ske, tänker vi 

att avgörande för ett förändringsarbete är att arbetet måste först börja med oss själva som 

pedagoger. Både i litteraturen och av intervjuerna framkommer det många bra exempel på hur 

ändringar i miljön kan påverka barnen på ett positivt sätt. Vi tänker att vårt förhållningssätt 

speglar av sig i hur villiga vi är till förändringar för att anpassa oss utifrån enskilda barns 

behov. Utgår vi från de barn som har särskilda behov då vi ändrar i verksamheten så tänker vi 

att det oftast underlättar för de övriga barnen också. Vi anser att det inte bara är barn i behov 

av särskilt stöd som behöver struktur och rutiner eller tydlighet i miljön, utan det är något som 

alla barn och vuxna mår bra av att ha. 

Avslutningsvis vill vi säga att det är mycket som framkommit som viktiga aspekter vid 

integreringen av barn i behov av särskilt stöd, men där vi framförallt vill belysa pedagogernas 

förhållningssätt som avgörande för integreringen. Förhållningssättet påverkar hur villiga 

pedagoger är till förändringar i miljön och arbetssättet samt om och hur de ser möjligheter 

eller hinder vid integreringen av barnen. Vi menar att förskolläraren bör genom sin utbildning 

besitta en kompetens vilket innebär en förmåga att se och anpassa sig själv och verksamheten 

utifrån barnens behov.  

Kritisk reflektion kring resultat och metod. 
Nu när denna studie är avslutad och vi ser tillbaka på resultatet så anser vi att vi fått svar på 

våra frågeställningar. Att förskolorna själva valde ut de pedagoger som skulle intervjuas kan 

ha påverkat resultatet på det sätt att det valts ut utifrån kompetens och erfarenhet inom 

området. När det sedan gäller val av metod så anser vi att vi gjorde ett adekvat val när vi 

bestämde oss för att göra intervjuer. Det vi reflekterar över är om det skulle gett oss ett annat 

resultat om vi hade haft möjlighet att närvara tillsammans under alla intervjuer, vilket vi tror 

skulle gett fler möjligheter till följdfrågor som eventuellt skulle stärka vår undersökning. Att 

intervjuerna blev förhållandevis korta (15-25 minuter) kan vara en följd av en viss ovana både 

från vår sida att ställa frågor och följdfrågor och invänta svar. Samtidigt kan det vara en följd 
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av att några av informanterna kände sig osäkra i situationen och därför inte kom igång utan 

svarade pliktskyldigast på frågorna. Även om vi kunde ha fått ut mer av intervjuerna så tycker 

vi ändå att vi fått svar på våra frågor. 

Vidare funderingar kring huruvida det hade kunnat bli ett annat resultat är om vi haft 

informanter med samma utbildning eller om vi haft ytterligare informanter som exempelvis 

specialpedagoger, som kunde ha bidragit till ett annat perspektiv på olika faktorer som kan 

vara av betydelse för integrering kring barn som är i behov av särskilt stöd. Dock känns valet 

av informanter rätt utifrån att vår undersökning trots allt bottnade i att vi ville få fördjupad 

förståelse över hur pedagoger arbetar för att integrera dessa barn och vilka faktorer som kan 

påverka integreringen.  

Hela undersökningen har genomförts tillsammans vilket medfört att vi båda är väl insatta i 

ämnet och uppsatsens upplägg. En nackdel som vi ser när ett pararbete delas upp i olika delar 

och skrivs var för sig är att det kan saknas ett gemensamt språk och dessutom att författarna 

endast är insatta i sina egna skrivna avsnitt. Därför valde vi under arbetets gång att 

tillsammans gå in i alla delar och kritiskt granska texterna för att finna ett gemensamt språk 

och säkerställa att vi fått med så mycket relevant litteratur som möjligt. När det gäller val av 

litteratur hade vi svårigheter att avgränsa oss eftersom fältet funktionshinder är oändligt 

omfattande och kan sökas inom många vetenskapsfält. Vi fick anstränga oss för att inte hamna 

i skilda funktionshinder eftersom det inte var det vi skulle undersöka. En annan avgränsning 

var att det finns en hel del forskning om elever och skola och lärares arbete. Här använde vi 

en del av denna forskning eftersom den i vissa frågor kan generaliseras mot förskolan. 

Förslag på fortsatt forskning   
Under arbetets gång har många tankar kring vidare forskning dykt upp. Hade vi gjort ett större 

arbete inom samma område skulle vi valt att utöver pedagogerna även intervjua rektorer, 

specialpedagoger samt barnhabiliteringen för att få en bredare syn på syftet med vår 

undersökning. Syftet med att intervjua professioner utanför förskoleverksamhet tänker vi kan 

bidra till en bredare förståelse för barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd. 

Det hade även varit intressant att intervjua föräldrar till barn i behov av särskilt stöd för att 

även få med deras perspektiv på hur de anser att förskolor skall arbeta för att deras barn ska 

integreras i verksamheten på ett bra sätt. Berikande skulle också vara att intervjua pedagoger 

om föräldrasamverkan och hur den påverkar integreringen av barn i behov av särskilt stöd.  

Vi upplever av pedagogerna att det arbetas otroligt mycket för barn i behov av särskilt stöd, 

det finns en vilja och ett engagemang i att se alla barn och parallellt med detta en strävan att 

utgå från enskilda barns behov. Däremot uppfattar vi vissa svårigheter när det gäller 

tolkningen av läroplanen och dess mål och riktlinjer.  Eftersom vi har en decentraliserad 

styrning medför detta att det är upp till var och en enskild pedagog och arbetslag att tolka 

dessa styrdokument. Det skymtar problem i verksamheten att fullt ut kunna arbeta 

systematiskt med tolkningsarbete vilket innebär att vi av den orsaken även ser pedagoger 

relaterat till läroplanen som intressant för fortsatt forskning.   
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Bilaga 1 

Intervju frågor till pedagogerna.    

1. Informanter.  

Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

2. Barn i behov av särskilt stöd.  

Vilka barn anser ni kan vara i behov av särskilt stöd? 

Följdfråga beroende på vad pedagogerna svarar. Hur kännetecknar ni ett gråzonsbarn? 

3. Förhållningssätt.  

Har ni gemensamt i arbetslaget diskuterat vilket förhållningssätt och bemötande ni eftersträvar 

att utgå ifrån kring barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd?  

4. Arbetssätt.  

Hur arbetar du/ni för att integrera barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av stöd? 

Följdfråga – Skiljer det sig i planeringen kring hur ni arbetar med gråzonsbarn eller barn med 

diagnos? På vilket sätt?  

Ev. följdfråga – Hur tänker ni och planerar miljön för att den skall fungera för alla barn? 

Vilka möjligheter eller hinder ser du/ni kan påverka utfallet av hur ni lägger upp arbetet kring 

barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd?  

5. Övrigt. 

- Är det något som du vill tillägga?  

 

 


